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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC  
NR  XXXIII/286/08 

z dnia 17 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynaw owania losali wiaodzsiyia w ssoad 
 ieszsaniowego zasobu G iny Miewssiew Bolesoawiei 

 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm: z 2002 
r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz.1111) oraz art. 4 i 21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm. z 
2004 r. Nr 281, poz. 2783 oraz poz. 2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, 
Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 
128,3 poz. 902, Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co 
nastspuje: 
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R O Z D Z I A Ł    I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Miejskiej Bolesławiec, zwanej dalej Gmi-
ną Miejską. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustaws z 

dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałs;  

3) członkach wspólnoty samorządowej Gminy 
Miejskiej Bolesławiec – należy przez to rozumieć 
mieszkańców miasta Bolesławiec; 

4) wynajmującym – należy przez to rozumieć Miej-
ski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bole-
sławcu – jednostks organizacyjną Gminy Miej-
skiej; 

5) dochodzie gospodarstwa domowego – należy 
przez to rozumieć wszelkie udokumentowane 
przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania 
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe, oraz na ubezpieczenia 
chorobowe, określonych w przepisach o syste-
mie ubezpieczeń społecznych. Do dochodu nie 
wlicza sis dodatków dla sierot zupełnych, zasił-
ków pielsgnacyjnych, zasiłków okresowych z 
pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 
pienisżnych i świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej, oraz dodatku mieszkaniowego, a 
także alimentów płaconych przez osobs zobo-
wiązaną do ich świadczenia na podstawie wy-
roku sądu, która przedstawi dowód uregulowa-
nia takiej zapłaty lub ściągnistych przez Komor-
nika Sądowego; 

6) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć 
kwots najniższej emerytury ogłaszanej przez 
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
Dzienniku Urzsdowym RP DMonitor Polski”; 

7) wykazie – należy przez to rozumieć wykazy 
osób uprawnionych do zawarcia umów najmu 
na czas nieoznaczony, lokali zamiennych  i lokali 
socjalnych. 

§ 3 

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej są wynajmowane członkom wspól-
noty samorządowej gminy, posiadającym niezaspo-
kojone potrzeby mieszkaniowe oraz spełniającym 
kryterium dochodowe, określone w uchwale. 

§ 4 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej polega na: 
1) wynajmowaniu lokali socjalnych,; 
2) wynajmowaniu lokali zamiennych; 
3) wynajmowaniu lokali na czas nieoznaczony; 
4) powiskszaniu zasobu poprzez adaptacjs po-

mieszczeń niemieszkalnych i użytkowych.  

R O Z D Z I A Ł   II 

Wysosość doiaodu gospodarstwa do owego  
uzasadniawsie oddanie w nawe  losalu na izas  
nieoznaizony i losalu soiwalnego oraz wysosość 
doiaodu gospodarstwa do owego uzasadniawsia 
                zastosowanie obniżes izynszu 

§ 5 

Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony mo-
że nastąpić na rzecz osób, które nie kwaliuikują sis 
do najmu lokalu socjalnego i których  średni mie-
sisczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego w kwartale poprzedzającym dzień zło-
żenia wniosku nie przekraczał kwoty: 
– 160% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym, 
– 110% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym,  
– aktualnie obowiązującej w momencie złożenia 

wniosku. 
§ 6 

Oddanie w najem lokalu socjalnego  może nastąpić 
na rzecz osób, których średni miesisczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego w 
kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku 
nie przekraczał kwoty: 
– 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym, 
– 50% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym,  
– aktualnie obowiązującej w momencie złożenia 

wniosku. 

§ 7 

Wysokość dochodu uzasadniającego zastosowanie 
obniżek czynszu określa sis jako średni miesisczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domo-
wego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia 
wniosku, o ile nie bsdzie przekraczać kwoty: 
– 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym, 
– 50% najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym  
– aktualnie obowiązującej w momencie złożenia 

wniosku. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Warunsi za ieszsiwania swalifisuwsie  
wniossodawię do iia poprawy 

§ 8 

1. Przez warunki zamieszkiwania kwaliuikujące 
wnioskodawcs do ich poprawy należy rozumieć 
zamieszkiwanie w lokalach, w których na każdą 
osobs uaktycznie zamieszkującą w lokalu przy-
pada mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi. 
Poświadczenia ilości osób zamieszkujących w 
lokalu dokonuje właściciel, zarządca lub admini-
strator budynku. 

2. Od zasady określonej w ust. 1 można odstąpić 
w nastspujących przypadkach: 
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1) jeżeli w miejscu zamieszkiwania wniosko-
dawcy wystspuje przechodni układ pokoi, 
wówczas powierzchnia łączna pokoi przypa-
dająca na jedną osobs nie może być wisksza 
niż 6 m2; 

2) wspólnego zamieszkiwania z osobą niepełno-
sprawną, całkowicie niezdolną do samodziel-
nego poruszania sis bez wózka inwalidzkiego, 
lub z osobą, dla której lekarz specjalista 
wskazał zamieszkiwanie w oddzielnym poko-
ju ze wzglsdu na jej stan zdrowia – wówczas 
w powierzchni łącznej pokoi nie uwzglsdnia 
sis 10 m2 oraz osoby niepełnosprawnej; 

3) zamieszkiwania wnioskodawcy w lokalu, w 
skład którego wchodzi tylko jeden pokój, 
wówczas powierzchnia mieszkalna przypada-
jąca na jedną osobs nie może być wisksza niż 
6 m2. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Kryteria wyboru osób, stóry  przysouguwe ssiero-
wanie do zawariia u owy naw u losalu za ienne-
go, losalu soiwalnego i losalu na izas nieoznaizony 
oraz ustalenie pierwszeństwa w zawieraniu u ów  
                                  naw u 

§ 9 

1. Najemcą lokalu zamiennego, poza przypadkami 
określonymi w art. 10 ust. 4 i art. 32 ustawy, 
może zostać wyłącznie osoba, która nie utraciła 
uprawnień do dotychczasowego lokalu, i: 
1) której dotychczasowy lokal został uznany za 

niemieszkalny; 
2) która zamieszkuje w budynku (lub jego czs-

ści) przeznaczonym do remontu kapitalnego, 
wyburzenia lub sprzedaży; 

3) która utraciła lokal w wyniku klsski żywioło-
wej, katastrouy lub pożaru; 

4) nie skorzystała z prawa kupna lokalu miesz-
kalnego, a zajmowany lokal znajduje sis w 
budynku wspólnotowym, w którym Gmina 
Miejska posiada nie wiscej niż dwa lokale. 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1, Gmina 
Miejska może wynająć oprócz lokalu zamiennego 
inne lokale, gdy w lokalu oprócz najemcy i osób 
prowadzących z nim wspólne gospodarstwo 
domowe zamieszkują dodatkowo: wstspni, 
zstspni, pełnoletnie rodzeństwo, rozwiedzieni 
małżonkowie lub osoby, wobec których najemca 
był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych. 

3. Gdy zajdzie konieczność wynajscia innych lokali, 
którymi mogą być lokale socjalne lub lokale 
wymagające przeprowadzenia modernizacji lub 
remontu, prace związane z przystosowaniem lo-
kali do potrzeb najmu bsdą wykonywane przez 
najemcs we własnym zakresie i na własny 
koszt.  

4. W przypadku zwolnienia sis czsści lokalu, który 
w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali nie jest lokalem sa-
modzielnym, Gmina Miejska może wskazać na-
jemcy pozostałej czsści lokalu – lokal zamienny. 

5. Tryb przydziału lokali zamiennych określonych w 
ust.1 pkt 2 i 3 ustala każdorazowo Prezydent 
Miasta. 

6. Przydzielanie lokali zamiennych w wyniku klssk 
żywiołowych, katastrou lub pożarów, odbywa 
sis na rzecz poszkodowanych, bez umieszczania 
ich w wykazie.  

§ 10 

1. Najemcami lokali socjalnych mogą zostać osoby, 
które spełniają łącznie z warunkami zamieszki-
wania, określonymi w § 8, nastspujące kryteria: 
1) zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej z za-

miarem stałego pobytu i prowadzą na jej te-
renie gospodarstwo domowe przez okres co 
najmniej 5 lat. Zamieszkiwanie na terenie 
Gminy Miejskiej winno być udokumentowane 
w szczególności zaświadczeniami, poświad-
czeniami lub innymi odpowiednimi dokumen-
tami; 

2) uzyskują dochód przypadający na członka go-
spodarstwa domowego wnioskodawcy, o 
którym mowa w § 6 uchwały. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sis w przypadku wy-
najmowania lokalu socjalnego w wyniku realiza-
cji wyroku sądowego, orzekającego o uprawnie-
niu do otrzymania lokalu socjalnego, oraz wobec 
osób opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze, poza wymogiem zamieszkiwania 
na terenie Gminy Miejskiej przed umieszczeniem 
w placówkach. 

3. Umows najmu lokalu socjalnego zawiera sis na 
czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy lata.  

4. Umows najmu lokalu socjalnego przedłuża sis na 
kolejny okres oznaczony, jeżeli najemca spełnia 
warunki określone w § 6, a ponadto:  
1) stale zamieszkuje w lokalu; 
2) nie zalega z opłatami za lokal; 
3) przestrzega zasad regulaminu porządku do-
mowego; 
4) utrzymuje lokal w należytym stanie. 

5. Przekroczenie dochodu określonego w § 6 
uchwały, nie wiscej niż o 20%, nie wyklucza 
możliwości przedłużenia umowy najmu lokalu 
socjalnego, jeżeli najemca oraz członkowie jego 
rodziny zgłoszeni do wspólnego zamieszkiwania 
i pozostający we wspólnym gospodarstwie do-
mowym znajdują sis z powodu złego stanu 
zdrowia w trudnej sytuacji życiowej. 

6. Najemcy, którzy po upływie terminu obowiązy-
wania umowy najmu lokalu socjalnego nadal 
spełniają warunki określone w ust. 4, oraz za-
mieszkują w lokalu, w którym na osobs stale 
zamieszkującą przypada mniej niż 5 m2 po-
wierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 
12 miesiscy przed złożeniem wniosku, mogą 
ubiegać sis o wskazanie wiskszego lokalu so-
cjalnego zapewniającego powierzchnis, o której 
mowa w art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy. 

7. Osobom, które po upływie terminu umowy naj-
mu utraciły uprawnienia do dalszego zajmowania 
dotychczasowego lokalu socjalnego  z powodu 
przekroczenia dochodu, o którym mowa w § 6 i 
§ 10 ust. 5, jednak nie wiscej niż dochód, o któ-
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rym mowa w § 5 uchwały, Gmina Miejska na 
zasadzie wzajemnego porozumienia stron może: 
1) wskazać inny lokal, którego najem bsdzie 

zawarty na czas nieoznaczony, gdy wniosko-
dawca zobowiąże sis do wykonania remontu 
tego lokalu mieszkalnego we własnym zakre-
sie i na własny koszt; 

2) zawrzeć umows najmu na czas nieoznaczo-
ny dotychczas zajmowanego lokalu, po 
uprzednim przekwaliuikowaniu go na lokal 
mieszkalny i po wyłączeniu go z zasobu lo-
kali socjalnych. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/37/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10 we urag-
mencie Dspełniają łącznie z warunkami zamieszka-
nia, określonym w § 8, nastspujące kryte-
ria:1)zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej z za-
miarem stałego pobytu i prowadzą na jej terenie 
gospodarstwo domowe przez okres co najmniej 5 
lat. Zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej winno 
być udokumentowane w szczególności zaświad-
czeniami, poświadczeniami lub innymi odpowied-
nimi dokumentami”) 

§ 11 

Osoba pozbawiona tytułu prawnego do lokalu na 
skutek wypowiedzenia umowy z powodu zaległości 
czynszowych może wnioskować o ponowne za-
warcie umowy, w przypadku całkowitej spłaty zo-
bowiązań. Wniosek może zostać rozpatrzony pozy-
tywnie, po uzyskaniu inuormacji od wynajmującego 
odnośnie przestrzegania zasad regulaminu porządku 
domowego przez wspólnie zamieszkujące osoby. 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/37/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 11) 

§ 12 

Pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu lokali 
posiadają osoby: 
1) pozbawione mieszkań w wyniku klssk żywioło-

wych, katastrou lub pożarów; 
2) posiadające uprawnienia do otrzymania lokalu 

zamiennego; 
3) posiadające uprawnienia do otrzymania lokalu 

socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego; 
4) przebywają  na terenie Gminy Miejskiej z zamia-

rem stałego pobytu i prowadzą na jej terenie go-
spodarstwo domowe przez okres co najmniej 5 
lat oraz spełniają kryteria określone w uchwale. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Tryb rozpatrywania, zaoatwiania  wniossów o  
nawe  losali z  ieszsaniowego zasobu G iny  
Miewssiew oraz sposób poddania tyia spraw sontroli 
                                spooeiznej 

§ 13 

1. Wszczscie procedury uzyskania najmu lokalu z 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej roz-
poczyna złożenie przez ubiegającego sis wnio-
sku o najem lokalu. Druki wniosków do pobra-
nia znajdują sis w Dziale Lokalowym Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bole-
sławcu. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, złożone do 
końca danego kwartału, podlegają rozpatrzeniu 
w nastspnym kwartale. 

3. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wnio-
sków o zawarcie umowy najmu lokali jest jaw-
ny. Jawny jest też sposób wyboru osób, z któ-
rymi umowy najmu powinny być zawierane. 
Jawność postspowania ma na celu realizacjs 
kontroli społecznej, którą sprawuje Komisja In-
urastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa Rady Miasta Bolesławiec. 

4. Osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale 
zostają wpisane do wykazu. 

5. Osoby znajdujące sis w wykazie podlegają we-
ryuikacji pod wzglsdem sytuacji materialnej i 
warunków zamieszkiwania. Osoby te zobowią-
zane są do uaktualniania wniosku w przypadku 
zmiany sytuacji materialnej lub warunków za-
mieszkiwania oraz na każde wezwanie wynaj-
mującego. 

6. Po pozytywnej weryuikacji, osoby pozostają w 
wykazie w odpowiedniej grupie rodzin. Osoby, 
których wnioski zostały rozpatrzone po raz 
pierwszy – dopisywane są do wykazu. 

7. Ostateczny wykaz, po uzyskaniu opinii Komisji, 
o której mowa w ust. 3, ustala Prezydent Mia-
sta Bolesławiec. Wykaz zakwaliuikowanych 
osób, zawierający nazwiska i imiona oraz miej-
scowość ich zamieszkania, podawany jest do 
publicznej wiadomości przez okres 14 dni, po-
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie wynajmującego oraz na stronach inter-
netowych Urzsdu Miasta Bolesławiec.  

8. Umieszczenie danej osoby w wykazie, o którym 
mowa w ust. 7, nie stanowi zobowiązania Gmi-
ny Miejskiej do zawarcia z nią umowy najmu. 

9. Nieumieszczenie osoby w wykazie w danym 
kwartale nie wyłącza jej prawa do złożenia po-
nownego wniosku, po zaistnieniu zmian w jej 
sytuacji mieszkaniowej, materialnej i rodzinnej. 

10. Na każdym etapie załatwiania sprawy najmu 
lokalu Prezydent Miasta może skreślić osobs z 
wykazu, o którym mowa w ust. 7, jeżeli: 
1) dane zawarte we wniosku o najem lokalu 

okażą sis nieprawdziwe; 
2) wnioskodawca przestaje spełniać kryteria i 

warunki do ubiegania sis o najem lokalu z 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej, 
zawarte w uchwale; 

3) nie przyjsła dwóch różnych propozycji 
mieszkaniowych; 

4) nie wykonała obowiązku uaktualniania 
wniosku, o czym mowa w ust. 5.  

11. Możliwy jest wcześniejszy przydział lokalu, 
poza kolejnością ustaloną w wykazie. Winien 
być on jednak uzasadniony i zaakceptowany 
przez Prezydenta Miasta  

R O Z D Z I A Ł   VI 

Warunsi dosonywania za iany losali 

§ 14 

1. W celu poprawy warunków zamieszkiwania, 
Prezydent Miasta może dokonać zamiany lokali z 
urzsdu lub pośredniczyć w zamianach wzajem-
nych.  
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2. Przy zamianach przewidzianych w ust. 1 stosuje 
sis zasads dobrowolności, przy zgodzie wszyst-
kich pełnoletnich członków rodziny, uprawnio-
nych do zajmowania mieszkania (nieruchomo-
ści). 

§ 15 

1. Prezydent Miasta, na wniosek najemcy może 
dokonać zamiany lokalu z urzsdu na inny lokal, 
wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej, w przypadkach gdy: 
1) najemca lub członek gospodarstwa domowe-

go najemcy uznany został za osobs niepełno-
sprawną i zajmuje lokal niedostosowany do 
jej potrzeb;  

2) najemca wystąpił z wnioskiem o zamians na 
lokal położony na niższej kondygnacji ze 
wzglsdu na podeszły wiek i zły stan zdrowia; 

3) najemca, który w wyniku zawarcia małżeń-
stwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka, 
jak również uznania go przez sąd rodziną za-
stspczą, zajmuje lokal niezapewniający mini-
malnej powierzchni pokoi, tj. 5 m2 na 1 oso-
bs i dochód gospodarstwa domowego na-
jemcy nie przekracza kwot określonych w § 
5 uchwały. 

2. Prezydent Miasta na wniosek najemcy może 
dokonać zamiany lokalu socjalnego z urzsdu na 
inny lokal socjalny, w przypadkach określonych 
w ust. 1. 

§ 16 

1.Prezydent Miasta  może wyrazić zgods na wza-
jemną zamians lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej, na inne 
lokale, do których przysługują nastspujące tytuły 
prawne: 
1) umowa najmu; 
2) decyzja administracyjna o przydziale lokalu; 
3) lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego; 
4) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego; 
5) prawo własności lokalu mieszkalnego lub bu-

dynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi, 
jednakże pod warunkiem uzyskania zgody lub 
pozytywnej opinii ich zarządców. 

2. Zamiana wzajemna może być dokonana także w 
sytuacji, kiedy lokal pozostający w mieszkanio-
wym zasobie Gminy Miejskiej obciążony jest za-
ległościami lub nakazem sądowym opróżnienia i 
wydania lokalu. Zamiana bsdzie możliwa, gdy 
strona uzyskująca tytuł najmu lokalu zadłużone-
go lub z nakazem sądowym dokona spłaty za-
dłużenia powstałego na koncie lokalu. Dokonanie 
tego typu zamiany nastspuje po uprzednim za-
warciu umowy o uznaniu długu oraz umowy o 
przejscie długu.  

3. Prezydent Miasta może zezwolić na zamians 
lokalu zajmowanego dotychczas wspólnie przez 
najemcs i osoby tworzące z nim wspólne go-
spodarstwo domowe na dwa odrsbne lokale, na 
podstawie złożonych wniosków przez zaintere-
sowanych zamianą. Osoby kierowane do zawar-

cia umowy najmu w wyniku tego rozkwatero-
wania nie muszą spełniać warunków określo-
nych w uchwale. 

4. Prezydent Miasta może nie zezwolić na wzajem-
ną zamians lokali, jeżeli: 
1) w wyniku jej dokonania, na osobs przypadać 

bsdzie mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej 
pokoi; 

2) zamiana może zagrażać interesowi Gminy 
Miejskiej. 

5. Najemcy lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Gminy Miejskiej bsdący stroną 
zamiany wzajemnej nie mają prawa żądać zapła-
ty ekwiwalentu za różnics metrażu zamienia-
nych lokali. 

6. Złożone w uormie pisemnej ouerty zamian lokali, 
Dział Lokalowy Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bolesławcu umieszcza w Dze-
szycie zamian”,  udostspniając je w sposób 
zwyczajowo przyjsty oraz na stronie interneto-
wej www.js.boleslawiec.bip-gov.pl, za zgodą 
ouerentów, z uwzglsdnieniem przepisów o 
ochronie danych osobowych. 

R O Z D Z IA Ł   VII 

Zwięsszanie  ieszsaniowego zasobu G iny  
Miewssiew poprzez adaptaiwę losali nie ieszsalnyia 
                     na losale  ieszsalne 

§ 17 

1. Prezydent Miasta może wyrazić zgods na doko-
nywanie przez osoby, na koszt własny, adaptacji 
pomieszczeń niemieszkalnych (niewchodzących 
w skład już istniejących lokali mieszkalnych) lub 
użytkowych, usytuowanych w obiektach sta-
nowiących własność lub współwłasność Gminy 
Miejskiej, w celu wybudowania lub powisksze-
nia mieszkania. Po zakończeniu prac adaptacyj-
nych Prezydent Miasta wydaje zapewnienie za-
warcia umowy najmu lokalu. W takim przypadku 
osoba nie musi być ujsta w wykazie. 

2. O adaptacjs mogą ubiegać sis osoby zamieszku-
jące na terenie Gminy Miejskiej, nieposiadające 
uprawnień do jakiegokolwiek lokalu mieszkalne-
go, działki budowlanej lub domu, poprzez złoże-
nie podania ze wskazaniem obiektu, w którym 
dokonywana bsdzie adaptacja. 

3. Po uzyskaniu zgody właściciela lub zgody wła-
ścicieli wyrażonej w uormie uchwały wspólnoty 
mieszkaniowej, osoba adaptująca zawiera z za-
rządcą nieruchomości umows o udostspnienie 
czsści obiektu budowlanego przeznaczonego na 
adaptacjs. 

R O Z D Z I A Ł   VIII 

Zasady postępowania w stosunsu do osób, stóre 
pozostaoy w losalu opuszizony  przez nawe ię, 
lub w losalu, w stórego nawe  nie wstspioy  
                          po ś ierii nawe iy 

§ 18 

1. W przypadku trwałego opuszczenia lokalu przez 
najemcs możliwe jest zawarcie umowy najmu z 
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osobami, które w nim pozostały wówczas, gdy 
zamieszkiwały one stale z najemcą przez co 
najmniej 10 lat.  

2. Warunek zawarty w ust. 1 uznaje sis za speł-
niony po udokumentowaniu przez najemcs, że 
ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, oraz o 
ile zawarcie umowy najmu nie bsdzie zagrażać 
interesowi Gminy Miejskiej. 

§ 19 

1. Wynajmujący może zawrzeć umows najmu loka-
lu stanowiącego własność Gminy Miejskiej z 
osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu 
po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały do-
tychczas stale z najemcą przez co najmniej 10 
lat oraz nie posiadają tytułu prawnego do innego 
lokalu. 

2. W wyjątkowych przypadkach, uwzglsdniając 
zasady współżycia społecznego, Prezydent Mia-
sta może wyrazić zgods na zawarcie umowy 
najmu po śmierci najemcy, z osobami które za-
mieszkiwały z najemcą przez okres krótszy niż 
10 lat, o ile nie posiadają tytułu prawnego do 
innego lokalu. 

§ 20 

Zawarcie umowy najmu w sytuacjach wymienio-
nych w § 18 i § 19 może nastąpić za zgodą Prezy-
denta Miasta, pod warunkiem:  
1) uzyskania pozytywnej opinii zarządcy nierucho-

mości, 
2) braku zaległości w opłatach  z tytułu używania 

lokalu. 
§ 21 

W przypadku nie uzyskania zgody na zawarcie 
umowy najmu, o której mowa w § 18 lub w § 19, 
osoby nieuprawnione winny wydać i opróżnić zaj-
mowany lokal, pod rygorem wystąpienia przez wy-
najmującego na drogs sądową o nakaz eksmisji.  

R O Z D Z I A Ł   IX 

Łsizenie i podziao losali 

§ 22 

Prezydent Miasta na wniosek najemców, może 
zezwolić na połączenie dwóch najmowanych lokali 
w jeden, w przypadku użytkowania przez nich 
wspólnych pomieszczeń. Najemcą lokalu powstałe-
go po połączeniu może zostać jeden z dotychcza-
sowych najemców, lub inna osoba przez nich 
wskazana, stale z nimi zamieszkująca.  

§ 23 

1. Najemca lokalu, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, może wystąpić z wnioskiem o jego 
podział na odrsbne, samodzielne lokale, jeżeli ta-
ki podział bsdzie zgodny z obowiązującymi prze-
pisami prawa. 

2. Najemcami nowo powstałych lokali mogą zostać 
zarówno dotychczasowy najemca, jak i wskaza-
ne przez niego osoby, stale z nim zamieszkujące. 

3. Prezydent Miasta, po zasisgnisciu opinii zarząd-
cy budynku, wydaje zgods na dokonanie podzia-
łu, o którym mowa w ust. 1, oraz kieruje wska-
zane osoby do zawarcia umów najmu. 

R O Z D Z I A Ł   X 

Kryteria oddawania w nawe  losali o powierziani 
                użytsowew przesraizawsiew 80  2 

§ 24 

Kierując sis zasadami racjonalnej gospodarki miesz-
kaniowej, wolne lokale o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2 przeznacza sis do najmu na 
rzecz rodzin wieloosobowych, lub do sprzedaży.  

R O Z D Z I A Ł   XI 

Postanowienia przewśiiowe i sońiowe 

§ 25 

1. Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały wy-
kazy podlegają weryuikacji według jej zasad.  

2. Nierozpatrzone wnioski o najem lokali złożone 
przed wejściem w życie uchwały rozpatrywane 
bsdą zgodnie z trybem określonym w § 13  
ust. 2. 

§ 26 

Tracą moc nastspujące uchwały: 
1) uchwała Rady Miejskiej w Bolesławcu  

nr V/55/03 z dnia 26 lutego 2003 roku w spra-
wie ustalenia zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Bolesławiec; 

2) uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr XVII/ 
/178/04 z dnia 25 lutego 2004 r. o zmianie 
uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesław-
cu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie usta-
lenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Bolesławiec; 

3) uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr XX/205/04 
z dnia 26 maja 2004 r. o zmianie uchwały  
nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 
26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bole-
sławiec; 

4) uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr XXXI/ 
/303/05 z dnia 23 lutego 2005 r. o zmianie 
uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesław-
cu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie usta-
lenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Bolesławiec; 

5) uchwała Rady Miasta Bolesławiec nr XXXIX/ 
/377/05 z dnia 28 września 2005 r. o zmianie 
uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesław-
cu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie usta-
lenia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Bolesławiec. 
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§ 27 

Wykonanie uchwały powierza sis Prezydentowi 
Miasta Bolesławiec.  

§ 28 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

 

 

§ 29 

Uchwała podlega opublikowaniu na tablicach ogło-
szeń Urzsdu Miasta, w siedzibie Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu oraz Biu-
letynie Inuormacji Publicznej. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK

 
 
 
 
 
 
 
 
 

292 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM  
NR XXXI/227/08 

z dnia 31 grudnia 2008 r. 

w sprawie z iany uiawaoy nr XXIX/197/08 z dnia 25 listopada 2008 rosu 
w sprawie osreślenia zasad ustalania poboru, ter inów poatnośii i 
wysosośii stawes opoaty targowew oraz insasentów i wynagrodzenia 
                                                 za insaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada 
Miejska w Brzegu Dolnym uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Do uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/197/08 z dnia 
25 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad 
ustalania poboru, terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso, dodaje sis § 5 w brzmieniu jn.: 

1. Zarządza sis pobór opłaty targowej w drodze 
inkasa 

2. Inkasentem opłaty targowej na obszarze gminy 
Brzeg Dolny jest Helena Krzyczkowska i Tade-
usz Barylak. 

3. Za pobór opłaty targowej inkasentom przysługu-
je wynagrodzenie w uormie prowizji od zainka-
sowanych kwot w wysokości 5%. 

4. Inkasenci obowiązani są do naliczania i pobiera-
nia dziennej opłaty targowej od podmiotów do-
konujących sprzedaży na targowisku. 

5. Inkasenci każdorazowo potwierdzają pobranie 
opłaty targowej dowodem wpłaty bsdącym 
drukiem ścisłego zarachowania. 

6. Pobrane kwoty opłaty targowej inkasenci w 
całości wpłacają w terminie 3 dni po zakończe-

niu każdego tygodnia w kasie lub na rachunek 
Urzsdu Miejskiego. 

7. Rozliczenie przysługującego inkasentom wyna-
grodzenia nastspuje w ciągu 5 dni od zakoń-
czenia okresu rozliczeniowego (t.j. od 20 do 20 
nastspnego miesiąca) na podstawie dokona-
nych wpłat opłaty targowej w ww. okresie roz-
liczeniowym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi 
Brzegu Dolnego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
EUGENIUSZ SKORUPKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KLODZKIEJ 
NR XXXIV/317/08 

z dnia 28 listopada 2008 r. 

w sprawie regula inu dostarizania wody i odprowadzania śiiesów 

 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) 
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wods i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) – Rada Miejska w By-
strzycy Kłodzkiej uchwala DRegulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków” 

 
 

R O Z D Z I A Ł    1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia 
w wods i zbiorowego odprowadzania ścieków reali-
zowanego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, w 
tym prawa i obowiązki przedsisbiorstwa oraz od-
biorców. 

§ 2 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wods i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 
123, poz. 858 ze zm.); 

2) odbioria – odbiorca usług, o którym mowa w 
art. 2 pkt 3) ustawy; 

3) osoba sorzystawsia z losalu – osoba, o której 
mowa w art. 2 pkt 3a) ustawy; 

4) przedsiębiorstwo – przedsisbiorstwo wodocią-
gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 
pkt 4 ustawy; 

5) u owa – umowa o zaopatrzenie w wods lub 
odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 
6 ustawy; 

6) wodo ierz – przyrząd pomiarowy zainstalo-
wany na wewnstrznej instalacji wodociągowej 
obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym 
wody; 

7) wodo ierz goówny – przyrząd pomiarowy, o 
którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy; 

8) wodo ierz dodatsowy – przyrząd pomiarowy 
zainstalowany za wodomierzem głównym słu-
żący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zuży-
tej, zainstalowany i utrzymywany na koszt od-
biorcy; 

9) wodo ierz woasny – przyrząd pomiarowy mie-
rzący ilość wody pobranej z własnych ujsć 
wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt 
odbiorcy; 

10) taryfa – zestawienie ogłoszonych publicznie 
cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w 
wods i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz 
warunki ich stosowania; 

11) osres obraiaunsowy – okres rozliczeń za usłu-
gi dostawy wody i odprowadzania ścieków 
określony w umowie. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Mini alny pozio  usoug świadizonyia przez 
przedsiębiorstwo wodoiisgowo-sanalizaiywne w 
zasresie dostarizania wody i odprowadzania śiie-
sów oraz obowiszsi odbioriów warunsuwsie wego  
                               utrzy anie 

§ 3 

1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość 
odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie 
utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci 
wodociągowej określa umowa. Umowa może 
również ustalać dopuszczalny poziom zanie-
czyszczeń ścieków wprowadzanych przez Od-
biorców. W umowie Przedsisbiorstwo może za-
niechać ustaleń dotyczących minimalnego ci-
śnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłą-
czenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie 
instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia 
ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne 
niż te, które są określane w przepisach ustawy 
oraz w pozwoleniu wodno-prawnym, określa ze-
zwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrze-
nia w wods i zbiorowego odprowadzania ście-
ków udzielane decyzją Burmistrza Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

§ 4 

1. Przedsisbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, 
ma obowiązek zapewnić: 
1) dostaws wody, o jakości przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi; 
2) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz 

odprowadzania ścieków z/do posiadanych 
przez przedsisbiorstwo urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych; 

3) budows urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych, w zakresie wynikającym z wielolet-
niego planu rozwoju i modernizacji; 

4) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 
koszt wodomierza głównego, po odbiorze 
technicznym przyłącza i zawarciu umowy; 

5) Przedsisbiorstwo jest zobowiązane do inuor-
mowania Burmistrza o jakości wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi. 
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2. Przedsisbiorstwo ma prawo do przeprowadzania 
bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych 
ścieków bytowych i ścieków przemysłowych 
oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń 
dotyczących technicznych warunków przyłącze-
nia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

§ 5 

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopa-
trzenia w wods i odprowadzania ścieków w sposób 
niepowodujący pogorszenia jakości usług świad-
czonych przez Przedsisbiorstwo, a w szczególności 
do: 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w stanie 
technicznym uniemożliwiającym wtórne zanie-
czyszczenie wody w wyniku wystąpienia ska-
żenia chemicznego lub bakteriologicznego; 

2) zabezpieczenia instalacji przed counisciem sis 
wody z instalacji wodociągowej, powrotu cie-
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania; 

3) utrzymywania pomieszczeń i studni wodomie-
rzowych, w których zainstalowany jest wodo-
mierz główny, dodatkowy, własny lub urzą-
dzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiają-
cym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłóca-
jące jego prawidłowego działania oraz zabez-
pieczenie pomieszczenia przed dostspem osób 
nieuprawnionych; 

4) zainstalowanie na przyłączu kanalizacyjnym 
urządzenia pomiarowego; 

5) zabezpieczenia instalacji przed counisciem sis 
ścieków z instalacji kanalizacyjnej, przez od-
powiednie skanalizowanie budynków, tj. zain-
stalowania urządzeń przeciwzalewowych, o 
konstrukcji umożliwiającej ich szybkie za-
mkniscie; 

6) natychmiastowego powiadamiania Przedsis-
biorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości 
odprowadzanych ścieków; 

7) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób 
niepowodujący zakłóceń uunkcjonowania sieci 
kanalizacyjnej; 

8) utrzymywania przyłącza w stanie nie powodu-
jącym pogorszenia warunków eksploatacji sie-
ci, w przypadku gdy przyłącze wodociągowe 
lub kanalizacyjne nie znajduje sis w posiadaniu 
Przedsisbiorstwa; 

9) niezmieniania, bez uzgodnień z przedsisbior-
stwem, uzyskanych warunków technicznych 
przyłączenia do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej; 

10) udostspnienia przedsisbiorstwu dostspu do 
dokumentacji technicznej, danych z eksploata-
cji dotyczących własnych ujsć wody i instalacji 
zasilanych z tych ujsć, w zakresie umożliwiają-
cym ustalenie, czy mogą one oddziaływać na 
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez 
Przedsisbiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, 
odprowadzanych do kanalizacji; 

11) udostspnienia przedsisbiorstwu dostspu do 
własnych ujsć wody i instalacji zasilanych z 
tych ujsć, a także połączonych z siecią wła-
snych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione 
przesłanki, że instalacje odbiorcy mogą nega-

tywnie oddziaływać na poziom usług świad-
czonych przez przedsisbiorstwo; 

12) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i 
przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i 
na warunkach określonych w umowie. 

§ 6 

1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodocią-
gowego lub kanalizacyjnego, bsdącego w posia-
daniu odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego 
obniżenia poziomu usług świadczonych przez 
Przedsisbiorstwo, odbiorca jest zobowiązany do 
niezwłocznego usuniscia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku gdy Odbiorca nie usunie zagroże-
nia pomimo wezwania ze strony przedsisbior-
stwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania 
zmierzające do usuniscia zagrożenia na koszt 
odbiorcy. Działania przedsisbiorstwa nie mogą 
naruszać prawa własności przyłącza przysługu-
jącego Odbiorcy. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Szizegóoowe warunsi i tryb zawierania  
oraz rozwiszywania u ów z odbioria i 

A. Postanowienia ogólne 

§ 7 

Postanowienia umów zawieranych przez Przedsis-
biorstwo z Odbiorcami nie mogą ograniczać praw i 
obowiązków stron wynikających z przepisów usta-
wy, przepisów wykonawczych wydanych na pod-
stawie ustawy oraz postanowień niniejszego regu-
laminu. 

§ 8 

1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w 
tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki 
usuwania ich awarii. 

2. W przypadku gdy przyłącza nie są w posiadaniu 
Przedsisbiorstwa, odpowiedzialność Przedsis-
biorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości 
świadczonych usług jest ograniczona do posia-
danych przez Przedsisbiorstwo urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. 

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi 
dostawy wody i odbioru ścieków. 

§ 9 

1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsisbiorstwo zawiera umowy na czas okre-
ślony: 
1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość 

została przyłączona do sieci, został ustano-
wiony na czas określony; 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość zo-
stała przyłączona do sieci. 

§ 10 

1. Zmiana warunków umowy nastspuje w drodze 
aneksu do umowy sporządzonego w uormie pi-
semnej. 

2. Nie wymaga zachowania uormy pisemnej zmiana 
taryuy w czasie obowiązywania umowy. 
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§ 11 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomo-
ści przyłączonej do sieci Przedsisbiorstwa, skutku-
jącej zmianą Odbiorcy, Przedsisbiorstwo zawiera 
umows z nowym Odbiorcą, z zachowaniem do-
tychczasowych warunków technicznych świadcze-
nia usług. 

B. Zasady zawierania u ów 

§ 12 

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek 
osoby, posiadającej tytuł prawny do nierucho-
mości, która jest przyłączona do sieci znajdują-
cej sis w posiadaniu Przedsisbiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, 
osoba ubiegająca sis o przyłączenie jest zobo-
wiązana przedstawić Przedsisbiorstwu doku-
ment, określający aktualny stan prawny przyłą-
czonej nieruchomości. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł 
prawny osoby składającej wniosek do władania 
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedło-
żyć dokument potwierdzający ten tytuł, z za-
strzeżeniem ust 4. 

4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu 
przez nią uaktu korzystania z przyłączonej nieru-
chomości. 

5. Przedsisbiorstwo może określić wzór wniosku o 
zawarcie umowy. 

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany 
do pisemnego poinuormowania Przedsisbiorstwa 
o utracie przezeń prawa do korzystania z nieru-
chomości. Do czasu poinuormowania Przedsis-
biorstwa, Odbiorca pomimo wygaśniscia umowy 
ponosi odpowiedzialność za należności powstałe 
w związku ze świadczeniem usług przez Przed-
sisbiorstwo. 

§ 13 

1. Umowa może być zawarta z osobami korzysta-
jącymi z lokali znajdujących sis w budynku wie-
lolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub 
zarządcy budynku wielolokalowego lub budyn-
ków wielolokalowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w 
szczególności: 
1) określenie osób korzystających z lokali, w 

tym określenie rodzaju tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej 
osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną 
własnorscznym podpisem; 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinuormo-
waniu osób korzystających z lokali o zasa-
dach rozliczania różnic pomisdzy sumą wska-
zań wodomierzy zainstalowanych przy punk-
tach czerpalnych zlokalizowanych w lokalach 
a wodomierzem głównym oraz o obowiązku 
ponoszenia na rzecz Przedsisbiorstwa dodat-
kowych opłat taryuowych. 

3. Przedsisbiorstwo może określić wzór wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. 

4. W terminie 10 dni od dnia złożenia kompletnego 
wniosku, Przedsisbiorstwo jest zobowiązane 
wydać inuormacjs techniczną określającą wyma-
gania techniczne. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, zostaje zawar-
ta, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 
ust. 6 ustawy. 

6. Właściciel lub zarządca przed złożeniem wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany 
do poinuormowania osób korzystających z lokali 
o zasadach rozliczeń oraz o obowiązku regulo-
wania dodatkowych opłat wynikających z taryu 
za dokonywane przez przedsisbiorstwo wodo-
ciągowo–kanalizacyjne rozliczenie. 

§ 14 

Przedsisbiorstwo sporządza projekt umowy na wo-
domierz główny, w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku o zawarcie umowy. 

C. Zasady rozwiszywania u ów 

§ 15 

1. Umowa może być rozwiązana przez strons 
umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 
określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcs umowy za wypo-
wiedzeniem nastspuje poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia woli w siedzibie Przedsis-
biorstwa lub przesłania takiego oświadczenia li-
stem poleconym. 

§ 16 

1. Umowa może być rozwiązana w drodze poro-
zumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega roz-
wiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została 
zawarta. 

§ 17 

1. Umowa wygasa w przypadku: 
1) śmierci Odbiorcy usług bsdącego osobą ui-

zyczną; 
2) utraty przez Odbiorcs prawa do korzystania z 

nieruchomości; 
3) zakończenia postspowania upadłościowego 

w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony 
bsdącej przedsisbiorcą; 

4) utraty przez Przedsisbiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

2. Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w 
budynku wielolokalowym wygasa poza przyczy-
nami wskazanymi w ust 1, również w razie wy-
gaśniscia umowy zawartej przez Przedsisbior-
stwo z właścicielem lub zarządcą nieruchomo-
ści, w której znajduje sis lokal. 

§ 18 

Po rozwiązaniu lub wygaśnisciu umowy, Przedsis-
biorstwo zaprzestaje świadczenia usług w szcze-
gólności poprzez: dokonanie zamkniscia lub odcis-
cia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 
oraz demontaż wodomierza głównego. 
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R O Z D Z I A Ł   4 

Sposób rozliizeń w opariiu o ieny i stawsi opoat 
ustalone w taryfaia 

§ 19 

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wods i odpro-
wadzania ścieków są prowadzone przez Przedsis-
biorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny 
i stawki opłat określone w ogłoszonych taryuach. 

§ 20 

Długość okresu obrachunkowego określa umowa, 
przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden mie-
siąc i nie dłuższy niż sześć miesiscy. 

§ 21 

1. Wejście w życie nowych taryuy nie stanowi 
zmiany umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsisbiorstwo cen i stawek 
opłat wynikających z nowych, prawidłowo 
podanych do wiadomości publicznej taryu, nie 
wymaga odrsbnego inuormowania Odbiorców o 
ich wysokości. 

3. Przedsisbiorstwo może dołączać do umowy ak-
tualnie obowiązującą taryus lub jej wyciąg, za-
wierający ceny i stawki opłat właściwe dla Od-
biorcy, bsdącego stroną umowy. 

§ 22 

1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za 
usługi świadczone przez Przedsisbiorstwo jest 
uaktura. 

2. Odbiorca otrzymuje uakturs nie później niż 14 
dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, 
kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na 
innej podstawie niż wskazania wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego, końca okresu obra-
chunkowego. 

3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wods 
i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w 
uakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni 
od daty jej dorsczenia. Opóźnienia w zapłacie 
uprawniają Przedsisbiorstwo do naliczania odse-
tek, w wysokości ustawowej. 

4. Zgłoszenie przez Odbiorcs zastrzeżeń co do wy-
sokości uaktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza sis ją 
na poczet przyszłych należności lub na pisemne 
żądanie Odbiorcy zwraca sis ją w terminie 14 
dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie w 
uormie przelewu na rachunek bankowy lub wy-
płaty gotówkowej. 

§ 23 

1. W przypadku budynku wielolokalowego, w któ-
rym Odbiorcami usług są również osoby korzy-
stające z poszczególnych lokali, Przedsisbior-
stwo wystawia odrsbną uakturs zarządcy lub 
właścicielowi takiego budynku oraz odrsbne uak-
tury osobom korzystającym z poszczególnych 
lokali, pod warunkiem opomiarowania wszyst-
kich znajdujących sis w lokalu punków czerpal-
nych. 

2. Właściciel lub Zarządca budynku działający w 
imieniu Odbiorcy jest zobowiązany do rozliczenia 

i uregulowania należności za różnics pomisdzy 
sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych 
przy punktach czerpalnych zlokalizowanych w 
lokalach i odczytanych przez Przedsisbiorstwo a 
wodomierzem głównym, z uwzglsdnieniem za-
sad określonych w ust. 3 i 4. 

3. W razie: 
1) braku możliwości odczytu wodomierza zain-

stalowanego przy punkcie czerpalnym w lo-
kalu w uzgodnionym przez strony terminie je-
go odczytu, lub; 

2) nieopomiarowania punktów czerpalnych w 
lokalu lub lokalach, za różnics powstałą po-
misdzy wskazaniem wodomierza głównego a 
sumą wskazań odczytanych wodomierzy przy 
pozostałych punktach czerpalnych znajdują-
cych sis w lokalach, Przedsisbiorstwo obcią-
ża Właściciela lub Zarządcs budynku. 

4. Właściciel lub Zarządca nieruchomości jest zo-
bowiązany do rozliczenia i uregulowania należ-
ności za usługi świadczone przez Przedsisbior-
stwo także w sytuacji niesprawności wodomie-
rza głównego na podstawie odczytu wodomierzy 
mieszkaniowych. 

§ 24 

1. W przypadku niesprawności wodomierza głów-
nego lub urządzenia pomiarowego oraz braku 
możliwości ustalenia na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości 
świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub 
odprowadzonych ścieków ustala sis na podsta-
wie średniego zużycia wody i/lub odprowadzo-
nych ścieków w okresie 3 miesiscy świadczenia 
usług przed stwierdzeniem niesprawności wo-
domierza i/lub urządzenia pomiarowego. 

2. Za uszkodzenie lub zniszczenie wodomierza 
głównego z winy odbiorcy, zostanie on obciążo-
ny przez przedsisbiorstwo kosztami jego napra-
wy lub wymiany na nowy. 

§ 25 

1. Jeżeli Odbiorca pobiera wods z ujsć własnych i 
wprowadza ścieki do urządzeń Przedsisbiorstwa, 
w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość od-
prowadzonych ścieków jest ustalana jako równa 
ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie 
wskazań wodomierza własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca pobiera wods z ujsć własnych 
oraz urządzeń Przedsisbiorstwa i wprowadza 
ścieki do urządzeń Przedsisbiorstwa, w razie 
braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowa-
dzonych ścieków jest ustalana jako suma wska-
zań wodomierza własnego i wodomierza głów-
nego.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Od-
biorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalo-
wania na własny koszt wodomierza własnego, 
jego utrzymania i legalizacji. 

R O Z D ZI A Ł   5 

Warunsi przyosizania do sieii 

§ 26 

Osoba ubiegająca sis o przyłączenie jej nierucho-
mości do sieci składa Przedsisbiorstwu wniosek o 
przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 
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1) imis i nazwisko (lub nazws) wnioskodawcy; 
2) adres do korespondencji; 
3) w przypadku osób prawnych odpis z właściwe-

go rejestru wskazujący na sposób reprezentacji 
podmiotu; 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących 
do odbioru usług; 

5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, 
jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia 
wody; 

6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadza-
nych ścieków i ich rodzaju (w przypadku do-
stawców ścieków przemysłowych, również ja-
kości odprowadzanych ścieków oraz zastoso-
wanych lub planowanych do zastosowania 
urządzeń podczyszczających); 

7)  opis nieruchomości, do której bsdzie dostarcza-
na woda i/lub z której bsdą odprowadzane ście-
ki, w szczególności określenie jej powierzchni, 
sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia;  

8) wskazanie planowanego terminu rozpoczscia 
poboru wody i dostarczania ścieków. 

§ 27 

1. Do wniosku, o którym mowa w § 26, osoba 
ubiegająca sis o przyłączenie do sieci powinna 
załączyć: 
1) dokument określający stan prawny nieru-
chomości, której dotyczy wniosek; 
2) maps sytuacyjną, określającą usytuowanie 

nieruchomości, o której mowa w ust. 1, 
wzglsdem istniejących sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzą-
dzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsisbiorstwo jest zobowiązane przygotować 
i bezpłatnie udostspnić odpowiedni wzór wnio-
sku. 

§ 28 

1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożli-
wiające podłączenie nieruchomości do sieci, 
Przedsisbiorstwo w terminie 14 dni od otrzyma-
nia prawidłowo wypełnionego wniosku, o któ-
rym mowa w § 26 wraz z kompletem załączni-
ków, wydaje osobie ubiegającej sis o podłącze-
nie nieruchomości dokument pod nazwą DWa-
runki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej”. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera, 
co najmniej: 

1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości 
do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w 
tym miejsce zainstalowania wodomierza 
głównego i/lub urządzenia pomiarowego; 

2) określa maksymalną ilość wody dostarczanej 
do nieruchomości z podziałem na poszczegól-
ne cele oraz parametry techniczne przyłącza; 

3) określa maksymalną ilość ścieków odprowa-
dzanych z nieruchomości i ich jakość, a w 
przypadku gdy wnioskodawca proponuje po-
miar ilości odprowadzanych ścieków inaczej 
niż na podstawie odczytów ilości pobieranej 
wody, określa rodzaj urządzenia pomiarowe-
go do mierzenia ilości odprowadzanych ście-
ków lub też ilość wodomierzy do mierzenia 

ilości wody, z której nie odprowadza sis ście-
ków do kanalizacji;  

4) inuormacje o rodzaju i zawartości dokumen-
tów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiega-
jąca sis o przyłączenie do sieci, oraz podmio-
tach, z jakimi należy uzgodnić lub do jakich 
należy zgłosić uakt przyłączenia oraz projekt 
przyłącza; 

5) wskazywać okres ważności wydanych wa-
runków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

3. Wynagrodzenie Przedsisbiorstwa za wydanie 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacyjnej oraz za uzgodnienia winno 
odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez 
Przedsisbiorstwo kosztom przygotowania tego 
dokumentu. 

4. W razie braku możliwości podłączenia nierucho-
mości do sieci, Przedsisbiorstwo w terminie 14 
dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 
26, inuormuje o tym osobs ubiegającą sis o pod-
łączenie, wskazując wyraźnie na powody, które 
uniemożliwiają podłączenie. 

§ 29 

1. DWarunki przyłączenia do sieci wodociągowej 
i/lub kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegają-
cej sis o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej 
osoby obejmować nie tylko zgods na wybudo-
wanie przyłącza wodociągowego i/lub kanaliza-
cyjnego, ale również obowiązek wybudowania 
przez przyszłego Odbiorcs ze środków wła-
snych, urządzeń wodociągowych i/lub kanaliza-
cyjnych. 

2. Osoby, które wybudowały z własnych środków 
urządzenia wodociągowe i urządzenia kanaliza-
cyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie lub 
przedsisbiorstwu wodociągowo–kanalizacyjne- 
-mu, na warunkach uzgodnionych w umowie. 

3. W sytuacji współuinansowania przez osobs 
ubiegająca sis o przyłączenie budowy urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa 
zawierana misdzy Przedsisbiorstwem a tą osobą 
reguluje tryb i zasady odpłatnego przejscia przez 
Przedsisbiorstwo czsści inwestycji suinansowa-
nej przez osobs ubiegającą sis o przyłączenie. 

4. Odpłatne przejscie polegać może na przeniesie-
niu na Przedsisbiorstwo prawa własności urzą-
dzenia, jak również na zawarciu umowy obliga-
cyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a 
także prawnorzeczowej, w szczególności usta-
nowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający 
Przedsisbiorstwu korzystanie z urządzenia. 

5. Wybór konkretnej uormy odpłatnego przejscia 
wymaga akceptacji Przedsisbiorstwa i osoby 
ubiegającej sis o przyłączenie. 

6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, pod rygo-
rem nieważności winna być zawarta w uormie 
pisemnej. 

7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3, winna okre-
ślać co najmniej: 
1) termin wybudowania urządzenia; 
2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi 

spełniać; 
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez 

Przedsisbiorstwo; 
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4) zasady wyceny inwestycji; 
5) uorms prawną przejscia urządzenia przez 
Przedsisbiorstwo; 
6) termin przejscia urządzenia; 
7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za 

przeniesienie własności urządzenia lub termin 
i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzy-
stanie przez Przedsisbiorstwo z urządzenia na 
podstawie umowy nieprzenoszącej prawa 
własności; 

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 30 

1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających 
do przyłączenia nieruchomości do sieci jest speł-
nienie wymagań Prawa Budowlanego, a w 
szczególności pisemne uzgodnienie z Przedsis-
biorstwem dokumentacji technicznej (w tym pro-
jektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz wa-
runków i sposobów dokonywania przez Przed-
sisbiorstwo kontroli robót. 

2. Przyłączenie nieruchomości do sieci może wy-
konać odpłatnie Przedsisbiorstwo. Przed przy-
stąpieniem do wykonania usługi Przedsisbior-
stwo sporządza na własny koszt i przedkłada 
osobie ubiegającej sis o podłączenie szczegóło-
wy wykaz planowanych kosztów. 

3. Osoba ubiegająca sis o przyłączenie nierucho-
mości do sieci w celu uzyskania pisemnego 
uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przed-
kłada Przedsisbiorstwu odpowiednie dokumenty 
i inuormacje. Wykaz niezbsdnych dokumentów i 
inuormacji Przedsisbiorstwo dorscza nieodpłatnie 
każdej osobie ubiegającej sis o podłączenie nie-
ruchomości wraz z wydanymi DWarunkami przy-
łączenia do sieci wodociągowej i/lub  
kanalizacyjnej” 

4. Przedsisbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, 
o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od 
daty złożenia kompletu dokumentów i inuorma-
cji wskazanych wykazie, o którym mowa w ust 
3. 

§ 31 

Przed zawarciem umowy, Przedsisbiorstwo doko-
nuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem 
spełnienia warunków technicznych. 

R O Z D Z I A Ł   6 

Teianiizne warunsi osreślawsie  ożliwość dostępu 
do usoug wodoiisgowo-sanalizaiywnyia 

§ 32 

1. Przedsisbiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku 
przyłączenia warunki techniczne pogorszą sis 
tak, że nie zostanie zachowany minimalny po-
ziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie 
wymaganych zdolności produkcyjnych ujsć, sta-
cji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdol-

ności dostawczych istniejących układów dystry-
bucji wody i odprowadzania ścieków. 

2. Przedsisbiorstwo ma prawo odmówić przyłącze-
nia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodo-
ciągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie 
do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w 
stopniu takim, że nie bsdą spełnione wymagania 
określające minimalny poziomu usług. 

3. Przedsisbiorstwo odmawia przyłączenia do sieci, 
jeżeli nie posiada technicznych możliwości 
świadczenia usług. 

4. Poziom dostspu do usług wodociągowych w 
przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. 

R O Z D Z I A Ł   7 

Sposób dosonywania odbioru przez  
przedsiębiorstwo wysonanego przyosiza 

§ 33 

1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłą-
cza, Przedsisbiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
Przedsisbiorstwo DWarunkami przyłączenia do 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz z 
projektem przyłącza. 

2. Jeżeli DWarunki przyłączenia do sieci wodocią-
gowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały również 
obowiązek wybudowania przez przyszłego Od-
biorcs ze środków własnych urządzeń wodocią-
gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem 
przystąpienia do odbioru przyłącza może być 
wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyłączenia próby i 
odbiory czsściowe oraz końcowe są przeprowa-
dzane przy udziale upoważnionych przedstawi-
cieli stron. 

4. Odbiór czsściowy jest wykonywany przed zasy-
paniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza 
ulegające czsściowemu zakryciu (tzw. prace za-
nikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasy-
paniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geo-
dezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych, dwóch egzemplarzach, z których 
jeden dostarcza sis do Przedsisbiorstwa a drugi 
do odpowiedniego Urzsdu zajmującego sis aktu-
alizacją dokumentacji geodezyjnej. 

§ 34 
1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez 

przedstawiciela Odbiorcy, Przedsisbiorstwo 
uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni 
po dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 
33 ust. 3, są potwierdzane przez strony w spo-
rządzanych protokołach. 

§ 35 

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru 
określa Przedsisbiorstwo. 

§ 36 
1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza po-

winno zawierać co najmniej: 
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1) dane identyuikujące inwestora i adres przyłą-
cza; 

2) termin odbioru proponowany przez Wyko-
nawcs; 

3) inne warunki odbioru, np. zamkniscie sieci 
eksploatowanej. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powi-
nien zawierać co najmniej: 
1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot 

odbioru, (średnica, materiał, długość, elemen-
ty uzbrojenia); 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłą-
cza kanalizacyjnego; 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej 
odbioru; 

4) uwagi dotyczące różnic pomisdzy projektem 
a realizacją przyłącza. 

R O Z D Z I A Ł   8 

Standardy obsougi odbioriów usoug oraz sposób 
postępowania w przypadsu niedotrzy ania iisgoo-
śii lub odpowiedniia para etrów świadizonyia 
                                  usoug 

§ 37 

1. Przedsisbiorstwo jest zobowiązane do udzielania 
wszelkich istotnych inuormacji dotyczących: 
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez 

Odbiorcs umowy o zaopatrzenie w wods i 
odprowadzanie ścieków; 

2) warunków przyłączenia sis do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbior-
ców; 

3) wystspujących zakłóceń w dostawach wody 
lub w odprowadzaniu ścieków; 

4) wystspujących awarii urządzeń wodociągo-
wych i urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 
2. Przedsisbiorstwo udziela inuormacji pisemnie lub 

za pośrednictwem teleuonu, uaksu lub elektro-
nicznych środków przekazu, bez zbsdnej zwłoki, 
jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie inuormacji została 
przedłożona na piśmie, Przedsisbiorstwo wodo-
ciągowo–kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej 
samej uormie w terminie 14 dni od otrzymania 
prośby chyba, że osoba zwracająca sis o inuor-
macjs wyraźnie zaznaczyła, iż inuormacja ma 
być udzielona w jednej innej z uorm wskazanych 
w ust 2. 

4. Jeżeli udzielenie inuormacji wymaga ustaleń 
wymagających okresów dłuższych niż terminy 
wskazane w ust. 2 i 3, Przedsisbiorstwo przed 
upływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3 in-
uormuje o tym uakcie osobs, która złożyła prośbs 
o inuormacjs, i wskazuje jej ostateczny termin 
udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym 
wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia złożenia prośby. 

§ 38 

1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji 
dotyczących sposobu wykonywania przez 
Przedsisbiorstwo umowy, w szczególności ilości 

i jakości świadczonych usług oraz wysokości 
opłat za te usługi. 

2. Reklamacja jest zgłaszana w uormie pisemnej. 
3. Przedsisbiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć 

reklamacjs bez zbsdnej zwłoki, w terminie nie 
dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w 
siedzibie Przedsisbiorstwa lub dorsczenia rekla-
macji. Ustsp 4 paragrauu poprzedzającego stosu-
je sis odpowiednio. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Przedsisbior-
stwo lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia ja-
kości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje 
upust na zasadach określonych w umowie. 

§ 39 

1. Przedsisbiorstwo jest zobowiązane do wyzna-
czenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kon-
takty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi 
sis o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmo-
wanie i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowna inuormacja, zawierająca co najmniej: 
imienne wskazanie pracowników upoważnio-
nych do kontaktów z Odbiorcami i osobami 
ubiegającymi sis o przyłączenie oraz do przyj-
mowania i rozpatrywania reklamacji, numery 
kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy, 
winna być wywieszona w siedzibie Przedsisbior-
stwa i podawana do publicznej wiadomości wraz 
z ogłoszeniem nowych taryu.  

§ 40 

1. W siedzibie Przedsisbiorstwa winny być udo-
stspnione wszystkim zainteresowanym: 
1) aktualnie obowiązujące na terenie gminy tary-

uy cen i stawek opłat; 
2) tekst jednolity DRegulaminu dostarczania wo-

dy i odprowadzania ścieków”, obowiązujące-
go na terenie gminy; 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz ja-
kości wody; 

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wods i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków wraz z wszystkimi aktami wyko-
nawczymi wydanymi na podstawie ustawy. 

§ 41 

1. Przedsisbiorstwo ma obowiązek poinuormowania 
Odbiorców o planowanych przerwach lub ogra-
niczeniach w dostawie wody, w sposób zwycza-
jowo przyjsty z wyprzedzeniem co najmniej 48-
godzinnym. 

2. Przedsisbiorstwo ma również obowiązek nie-
zwłocznie poinuormować Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjsty, o zaistniałych nieplano-
wanych przerwach lub ograniczeniach w dosta-
wie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 
godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, 
Przedsisbiorstwo może o zdarzeniach wskaza-
nych w ust. 2 poinuormować wyłącznie właści-
ciela lub zarządcs nieruchomości, o ile planowa-
ny czas trwania przerwy w dostawie wody nie 
przekracza 12 godzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w 
dostawie wody przekraczającej 12 godzin 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1033  – Poz. 293 

Przedsisbiorstwo ma obowiązek zapewnić za-
stspczy punkt poboru wody i poinuormować o 
tym uakcie Odbiorców, wskazując lokalizacjs za-
stspczego punktu poboru wody. 

§ 42 

1. Przedsisbiorstwo ma prawo ograniczyć lub 
wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z waż-
nych powodów, w szczególności, jeżeli jest to 
uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami 
przeciwpożarowymi, a także przyczynami tech-
nicznymi jak: awarie, konieczność przeprowa-
dzenia niezbsdnych napraw urządzeń wodocią-
gowych lub kanalizacyjnych, przerw w zasilaniu 
energetycznym, uszkodzeniami instalacji u od-
biorcy. 

2. Przedsisbiorstwo ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w związku ze wstrzymaniem 
lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że 
nie ponosi winy. Przedsisbiorstwo wolne jest od 
odpowiedzialności w szczególności wówczas, 
gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług 
wynikały z: 
1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił 

przyrody; 
2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów 

za które Przedsisbiorstwo nie ponosi odpo-
wiedzialności, w tym samego Odbiorcy; 

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

R O Z D Z I A Ł   9 

Warunsi dostawy wody na iele przeiiwpożarowe  
i inne 

§ 43 

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostspna z 
urządzeń wodociągowych posiadanych przez 
Przedsisbiorstwo, a w szczególności z hydrantów 
przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wo-
dociągowej. 

§ 44 

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpoża-
rowe nastspuje na podstawie umowy zawieranej 
pomisdzy Gminą Bystrzyca Kłodzka, Przedsisbior-
stwem i jednostką straży pożarnej. 

§ 45 

W kalkulacji ceny za wods pobieraną na cele prze-
ciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na 
terenie publicznym, Przedsisbiorstwo uwzglsdnia 
koszty utrzymania urządzeń niezbsdnych dla za-

pewnienia wymaganych zdolności dostawczych 
hydrantów, powiskszone o marżs zysku. 

§ 46 

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe 
wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana 
na podstawie pisemnych inuormacji składanych 
przez jednostks straży pożarnej w umownie ustalo-
nych okresach. 

§ 47 

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożaro-
we z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest 
dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka nie-
zwłocznie przekazuje Przedsisbiorstwu inuormacje o 
ilości wody pobranej. 

§ 48 

Należnościami za wods pobraną na cele przeciwpo-
żarowe Przedsisbiorstwo obciąża Gmins Bystrzyca 
Kłodzka. 

§ 49 

Przedsisbiorstwo obciąża Gmins Bystrzyca Kłodzka 
na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w tary-
uie również za: 
1) wods pobraną z ulicznych zdrojów i studni; 
2) wods zużytą do zasilania publicznych uontann; 
3) wods zużytą do zraszania publicznych ulic i pu-

blicznych terenów zielonych. 

R O Z D Z I A Ł   10 

Postanowienia sońiowe 

§ 50 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci 
moc obowiązującą uchwała Rady Miejskiej w By-
strzycy Kłodzkiej nr LIV/371/06 z dnia 17 lutego 
2006 roku. 

§ 51 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi. 

§ 52 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzsdo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzsdu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
 

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

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
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. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GLRY  
NR  299/XLI/2008 

z dnia 9 grudnia 2008 r. 

w sprawie osreślenia warunsów i trybu przyznawania, wstrzy ywania 
i pozbawiania stypendiu  sportowego oraz ustanawiania nagród za osis-
gnięiie wybitnyia wynisów sportowyia we wspóozawodniitwie 
                             iędzynarodowy  lub srawowy  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn. zm.) oraz art. 35 i art. 37 ust. 1 pkt 2, ust. 3a  i ust. 4 ustawy o spo-
rcie kwaliuikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2005 r. Nr 155, poz. 
1298 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 

 
 

§ 1 

Stypendia sportowe uinansowane z budżetu miasta 
mogą być przyznawane zawodnikom lub zawod-
niczkom osiągającym wybitne wyniki sportowe we 
współzawodnictwie misdzynarodowym lub krajo-
wym, którzy spełniają jednocześnie nastspujące 
kryteria: 
1) wiek do 25 lat, 
2) zrzeszeni są w klubach sportowych mających 

siedzibs i działających w Jeleniej Górze, 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 roku stwierdzono nieważność § 1 pkt 2,) 
3) posiadają licencjs zezwalającą na uprawianie 
określonej dyscypliny sportu, 
4) posiadają udokumentowane osiągniscia w dzie-

dzinie sportu, 
5) wywiązują sis z podstawowych obowiązków 

sportowca i przestrzegają powszechnie obowią-
zujących norm społecznych, 

6) nie otrzymują wynagrodzenia w związku z 
uprawianiem sportu kwaliuikowanego, 

7) osiągnsli wybitne wyniki sportowe wymienione 
w § 2 we współzawodnictwie misdzynarodo-
wym lub krajowym w roku, w którym stypen-
dium ma być przyznane lub w roku poprzedzają-
cym rok przyznania stypendium, 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r stwierdzono nieważność § 1pkt 7 we urag-
mencie: wymienione w § 2”) 
8) promują miasto Jelenią Górs podczas rozgrywek 

sportowych. 

§ 2 

Ustala sis nastspującą wysokość miesiscznego 
stypendium brutto dla jednego zawodnika lub za-
wodniczki za: 
1) zajscie miejsca medalowego na: 

a) Igrzyskach Olimpijskich – w wysokości 
300% minimalnego wynagrodzenia za pracs 

b) Mistrzostwach Świata – w wysokości 300% 
minimalnego wynagrodzenia za pracs 

c) Mistrzostwach Europy – w wysokości 200% 
minimalnego wynagrodzenia za pracs 

d) Mistrzostwach Polski – w wysokości 100% 
minimalnego wynagrodzenia za pracs 

e) Akademickich Mistrzostwach Świata i Uni-
wersjadach – w wysokości 100% minimal-
nego wynagrodzenia za pracs 

u) Akademickich Mistrzostwach Europy – w 
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia 
za pracs 

2) udział w składzie podstawowym w jednej z klas 
rozgrywkowych gier zespołowych: 
a) I klasie rozgrywek – w wysokości 100% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracs, 
b) II klasie rozgrywek – w wysokości 80% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracs, 
c) III klasie rozgrywek – w wysokości 60% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracs, 
oraz IV ligi piłki nożnej – w wysokości 50% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracs. 
3) reprezentowanie kraju, w tym w grach zespoło-

wych na zawodach w randze: 
a) Igrzyska Olimpijskie – w wysokości 80% mi-

nimalnego wynagrodzenia za pracs 
b) Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata – 

w wysokości 60% minimalnego wynagro-
dzenia za pracs 

c) Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy 
– w wysokości 50% minimalnego wynagro-
dzenia za pracs 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 2) 

§ 3 

1. Wnioski o przyznanie stypendium dla zawodnika 
składa Zarząd Klubu w kancelarii Urzsdu Miasta 
w Jeleniej Górze. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1) 
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa 
załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 4 

1. Wysokość środków uinansowych na wypłats 
stypendiów sportowych każdego roku określa 
uchwała budżetowa. 
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2. Stypendium przyznawane jest na okres od jed-
nego do sześciu miesiscy. 

3. W przypadku spełnienia przez zawodnika kilku 
warunków otrzymuje on stypendium wyższe. 

§ 5 

Decyzjs o przyznaniu stypendium podejmuje Prezy-
dent Miasta Jeleniej Góry. 

§ 6 

1. Kluby składają w terminie do 3 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni do Wydziału Kul-
tury, Sportu i Turystyki Urzsdu Miasta zesta-
wienia zawodników uprawnionych do otrzy-
mywania stypendium inuormując jednocześnie o 
spełnieniu przez zawodnika wszystkich kryte-
riów zawartych w niniejszej uchwale. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 1) 
2. Stypendium wypłaca sis w kasie lub przelewem 

na konto zawodnika do dnia 15 każdego miesią-
ca za miesiąc poprzedni. 

§ 7 

1. Prezydent Miasta Jeleniej Góry pozbawia lub 
wstrzymuje stypendia sportowe na uzasadniony 
wniosek klubu lub z własnej inicjatywy. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 1 we 
uragmencie:”na uzasadniony wniosek klubu lub”) 
2. Zawodnik nie otrzymuje stypendium za miesią-

ce, w których: 
1) przerwał treningi w klubie lub nie uczestniczył 

w zawodach, 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 2 pkt 1 
we uragmencie: Dprzerwał treningi w klubie lub”) 

2) nałożono na niego kars zawieszenia w pra-
wach zawodnika.  

3. Pozbawia sis stypendium sportowego zawodni-
ka, który: 
1) zaprzestał uprawiania sportu lub został do-

żywotnio zdyskwaliuikowany, 
2) został skreślony z listy członków klubu albo 

zmienił barwy klubowe na inne niespełniające 
wymagań uchwały albo działające i zareje-
strowane poza Miastem Jelenia Góra, 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 stwierdzono nieważność § 7 ust. 3 pkt 2) 

3) rażąco naruszył przepisy prawa. 

§ 8 

1. Nagroda sportowa jest jednorazowym świad-
czeniem pienisżnym, które jest wyrazem uznania 
dla: 
1) zawodników posiadających licencjs zawodni-

ka za osiągniscie wysokiego wyniku sporto-
wego we współzawodnictwie. 

2) trenerów i działaczy sportowych za wkład 
pracy w osiągnisciu wysokich wyników spor-

towych przez zawodników, o których mowa 
w ust. 1. 

2. Przez określenie Dwysokie osiągniscia” należy 
rozumieć uzyskanie miejsc medalowych we 
współzawodnictwie misdzynarodowym lub kra-
jowym. 

§ 9 

1. Wysokość środków uinansowych na wypłats 
nagród każdego roku określa uchwała budżeto-
wa. 

2. Nagroda pienisżna może być przyznana zawod-
nikowi w wysokości do 10 000 złotych. 

3. Nagroda pienisżna może być przyznana trene-
rowi lub działaczowi sportowemu w wysokości 
do 5000 złotych. 

§ 10 

1. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać 
kluby sportowe mające siedzibs i działające na 
terenie Jeleniej Góry w kancelarii Urzsdu Miasta 
Jeleniej Góry. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/36/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10 ust.1) 
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawod-

nika określa załącznik nr 2 do uchwały.  
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla trenera 

lub działacza sportowego określa załącznik nr 3 
do Uchwały. 

4. Prezydent Miasta Jeleniej Góry może przyznać 
nagrods z własnej inicjatywy. 

§ 11 

Decyzjs o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 12 

Nagroda wypłacana jest w kasie Urzsdu Miasta lub 
przelewem na konto. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr 440/XXXVII/2005 Rady 
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2005 roku w 
sprawie stypendiów sportowych dla zawodników 
zrzeszonych w klubach sportowych mających sie-
dzibs i działających w Jeleniej Górze oraz osiągają-
cych wybitne wyniki sportowe we współzawodnic-
twie misdzynarodowym lub krajowym. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza sis Prezydentowi 
Miasta Jelenia Góra. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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Zaosiznis nr 1 do uiawaoy Rady Miewssiew Je-
leniew Góry nr 299/XLI/2008 r. z dnia  
9 grudnia 2008 r. (poz. 294) 
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Zaosiznis nr 2 do uiawaoy Rady Miewssiew Je-
leniew Góry nr 299/XLI/2008 z dnia  
9 grudnia 2008 r. (poz. 294) 
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Zaosiznis nr 3 do uiawaoy Rady Miewssiew 
Jeleniew Góry nr 299/XLI/2008 r. z dnia 9 
grudnia 2008 r. (poz. 294) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LWLWEK ŚLĄSKI  
NR XXV/186/08 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia liizby nowyia liieniwi na wysonywanie transportu  
drogowego tassówss 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0914-14/3/09 z dnia 15 stycznia 
2009 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałs) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
Nr 125, poz. 874 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uchwala, 
co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sis liczbs 4 nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką na terenie Miasta i 
Gminy Lwówek Śląski przeznaczonych do wydania 
w 2009 roku. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/125/03 Rady Miejskiej 
Gminy Lwówek Śląski z dnia 27 listopada 2003 r. 

w sprawie nowych licencji przeznaczonych do wy-
dania w 2004 r.  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA WACHAL
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XIX/211/08 

z dnia 2 grudnia 2008 r. 

w sprawie z iany uiawaoy w sprawie ustalenia ien za usougi przewozowe 
środsa i losalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przewaz-
dów bezpoatnyia w środsaia so unisaiwi  iewssiew w graniiaia 
                               ad inistraiywnyia  iasta Polsowiie 

 Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 
137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. 
Nr 166, poz. 1172) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), uchwala sis, co nastspuje: 
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§ 1 

W uchwale nr XI/123/07 Rady Miejskiej w Polko-
wicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie usta-
lenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego 
transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i 
przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji 
miejskiej w granicach administracyjnych miasta 
Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2007 r.  Nr 304, 
poz. 4160) wprowadza sis nastspujące zmiany: 
W § 3 pkt 1) dodaje sis litery Dh” oraz Di” w 
brzmieniu: 
h) Honorowi Obywatele Gminy Polkowice – na 

podstawie dokumentu stwierdzającego tożsa-
mość, 

i) Zasłużeni dla Gminy Polkowice – na podstawie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi 
Polkowic. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
STEFAN CIŻMAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 
NR XX/218/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w sprawie nadania nazw nowy  uliio  pooożony  w Suiaew Górnew 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 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, 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.121, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) uchwala sis, co nastspuje: 

 
 
 

§ 1 

Rada Miejska w Polkowicach nadaje nastspujące 
nazwy nowym ulicom położonym w Suchej Górnej: 
Słowikowa, Kanarkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa 
i Wiśniowa zgodnie z załącznikiem grauicznym sta-
nowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi 
Polkowic.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STEFAN CIŻMAR 
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Zaosiznis do uiawaoy Rady Miewssiew  
w Polsowiiaia nr XX/218/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 297) 

 

298 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE  
NR XXXII/179/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia eswiwalentu pieniężnego dla izoonsów OSP biorsiyia 
udziao w asiwaia ratowniizyia i szsoleniu pożarniizy  

 Działając na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sis ekwiwalent pienisżny dla członków OSP 
w wysokości: 
– 12,00 zł za 1 godzins udziału w akcjach ratow-

niczych, 
– 6,00 zł za 1 godzins udziału w szkoleniu pożar-

niczym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Syców. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW MONIUSZKO 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXVI/348/08 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

z ieniawsia uiawaoę w sprawie osreślenia warunsów i trybu wspierania 
finansowego rozwowu sportu swalifisowanego na terenie G iny 
                                            Miasto Świdniia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z późn. zm.) 
oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwaliuikowa-
nym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.) uchwala sis, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XVII/213/08 Rady Miejskiej w Świd-
nicy z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania uinansowego rozwoju 
sportu kwaliuikowanego na terenie Gminy Miasto 
Świdnica, wprowadza sis nastspujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

D1. Przedmiotem dotacji rocznej może być 
wsparcie klubu sportowego w zakresie projek-
tów obejmujących douinansowanie wydatków z 
tytułu: 
1) przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu 

do udziału we współzawodnictwie w okre-

ślonej dyscyplinie sportu kwaliuikowanego, 
udziału klubu lub zawodnika w zawodach 
sportowych, zakupu sprzstu lub ulepszenia 
posiadanego sprzstu sportowego; 

2) z tytułu utrzymania lub remontu obiektów i 
urządzeń sportowych służących uprawnianiu 
sportu kwaliuikowanego.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 
D4. 1. Ustala sis  priorytet dla  douinansowania 

w latach 2009–2010 nastspujących 
dyscyplin: 
1) piłki nożnej msżczyzn; 
2)  piłki rscznej msżczyzn; 
3) piłki siatkowej kobiet; 
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4) akrobatyki sportowej kobiet i msż-
czyzn. 

 2. Prezydent Miasta może przyznać, poza 
trybem określonym w § 7 ust. 2, dotacjs 

na projekt przedłożony przez klub, pro-
wadzący szkolenie w dyscyplinach wy-
szczególnionych w ust. 1, w sytuacjach 
uzasadniających konieczność dodatko- 

wego wsparcia uinansowego, po zasis-
gnisciu opinii Komisji Kultury, Sportu i 
Współpracy Misdzynarodowej. 

 3. Wsparcie projektu, o którym mowa w 
ust. 2, możliwe jest jedynie ze środków 
dodatkowych na sport kwaliuikowany, 
innych niż zagwarantowane w uchwale 
budżetowej na dany rok na douinanso-
wanie ww. sportu. 

 4. Łączna kwota dotacji udzielonych w roku 
budżetowym, poza kwotą dotacji prze-
znaczoną na realizacjs projektów w za-
kresie sportu kwaliuikowanego w trybie 
konkursowym, o którym mowa  w § 7 
ust. 2, nie może przekroczyć 200.000 zł.”; 

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
D2. W celu wyboru projektów, poza trybem do-
datkowego wsparcia uinansowego, o którym 
mowa w § 4 ust. 2, Prezydent ogłasza konkurs, 
w którym określa: 
1) przedmiot zgłaszanych projektów; 
2) kwoty środków uinansowych przeznaczonych 

na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu 
projektów oraz uormy wypłaty dotacji;  

3) termin realizacji przedsiswzisć z projektów, 
nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w któ-
rym udzielono wnioskowanej dotacji; 

4) warunki merytoryczne i uinansowe, jakie po-
winien spełniać projekt i objste nim przed-
siswziscie z zakresu rozwoju sportu kwaliui-
kowanego; 

5) termin składania wniosków o wsparcie uinan-
sowe.”; 

4) w § 11 dodaje sis ust. 6 w brzmieniu: 
D6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
beneuicjent może dokonać przesunisć, o których 
mowa w ust. 5, powyżej 10% dotacji przyzna-
nej na określoną pozycjs kosztorysową, po uzy-
skaniu pisemnej zgody Prezydenta Miasta.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Prezydentowi 
Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
 

MICHAŁ SZUKAŁA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 
NR XXVII/235/08 

z dnia 8 grudnia 2008 r. 

w sprawie z iany  iewsiowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Wooów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 
2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołowie 
nr XVIII/138/08 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Wołów Rada Miejska w Wołowie uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sis zmians miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Wołów. 

§ 2 

1. Integralną czsścią ustaleń planu stanowiących 
treść niniejszej uchwały są nastspujące załączni-
ki: 

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, bsdą-
cy załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Wołowie, 

2) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Wołów, stanowiące załącznik nr 2 do uchwa-
ły, 

3) rozstrzygniscie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu inurastruk-
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tury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały, 

4) rozstrzygniscie Rady Miejskiej dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do 
projektu planu w czasie wyłożenia do pu-

blicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 4 
do uchwały. 

2. Przedmiotem planu są zasady zawarte w art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszy-
mi zmianami). 

§ 3 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1) uiawale – rozumie sis przez to niniejszą 
uchwałs, 

2) planie – rozumie sis przez to miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w §1 niniejszej uchwały, 

3) rysunsu z iany planu – rozumie sis przez 
to grauiczny zapis zmiany planu, bsdący za-
łącznikiem grauicznymi nr 1 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Wołowie przedstawiony na 
mapie spełniającej wymogi art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 
2003r. ze zmianami) w skali 1:1000, 

4) przepisaia szizególnyia – rozumie sis 
przez to przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi, normy branżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem, wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyj-
nych, 

5) terenie – rozumie sis przez to obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, w którego każdym punkcie obo-
wiązują te same ustalenia, 

6) funsiwi wiodsiew terenu – rozumie sis przez 
to uunkcjs wyznaczoną do lokalizacji w da-
nym terenie, które w ramach realizacji planu 
winno stać sis przeważającą (dominującą) 
uormą wykorzystania terenu, a wprowadze-
nie innych niż podstawowa uunkcji jest do-
puszczalne wyłącznie pod warunkiem speł-
nienia ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

7) nieprzesraizalnyia liniaia zabudowy – ro-
zumie sis przez to linis wyznaczoną na ry-
sunku planu, określającą maksymalny za-
sisg usytuowania wszelkich budynków w 
rozumieniu przepisów prawa budowlanego 
na terenie jednostki; nieprzekraczalne linie 
zabudowy nie ograniczają lokalizacji dróg, 
sieci technicznych i uzbrojenia terenu, oraz 
kondygnacji podziemnych, 

8) pozio ie terenu – rozumie sis przez to 
rzsdną projektowanego lub urządzonego te-
renu przed wejściem głównym do budynku, 
bądź jego samodzielnej czsści (klatki scho-
dowej), niebsdącym wyłącznie wejściem do 
pomieszczeń gospodarczych lub technicz-
nych, 

9) wysosość budynsu – rozumie sis przez to 
wysokość budynku liczoną od poziomu te-
renu do kalenicy bądź najwyższego punktu 
dachu, 

10) sondygnaiwi – rozumie sis przez to poziomą, 
nadziemną lub podziemną czsść budynku, 
zawartą misdzy podłogą na stropie lub war-
stwą wyrównawczą na gruncie a górną 
powierzchnią podłogi bądź warstwy osłania-
jącej izolacjs cieplną stropu znajdującego sis 
nad tą czsścią, przy czym za kondygnacjs 
uważa sis także poddasze z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
poziomą czsść budynku stanowiącą prze-
strzeń na urządzenia techniczne, mającą 
wysokość w świetle wiskszą niż 1,9 m, 
przy czym za kondygnacjs nie uznaje sis 
nadbudówek ponad strychem, takich jak 
maszynownia dźwigu, centrala wentylacyj-
na, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa, 

11) sondygnaiwi nadzie new – rozumie sis przez 
to kondygnacjs, której nie mniej niż połowa 
wysokości w świetle, co najmniej z jednej 
strony budynku, znajduje sis powyżej po-
ziomu projektowanego lub urządzanego te-
renu, a także każdą usytuowaną nad nią 
kondygnacjs, 

12) powierziani zabudowy – rozumie sis przez 
to powierzchnie przeznaczone pod zabudo-
ws budynkami lub powierzchnie utwardzo-
ne, 

13) urzsdzenia towarzyszsie – rozumie sis 
przez to wszelkie urządzenia niezbsdne do 
obsługi danego terenu, np. w zakresie inura-
struktury technicznej. 

§ 4 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastspują-
ce oznaczenia grauiczne rysunku planu: 
1) granica opracowania miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) symbol określający przeznaczenie terenu: 
MW 1, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granica streuy DB” ochrony konserwatorskiej; 
6) granica streuy DOW” ochrony konserwator-

skiej. 
2. Ustaleniami planu są również inne elementy 

rysunków planu, służące realizacji ustaleń niniej-
szej uchwały. 

§ 5 

Przeznaizenie i zasady zagospodarowania terenów 

Na obszarze objstym planem wyznacza sis teren 
oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem  
MW 1, dla którego obowiązują nastspujące ustale-
nia: 
1) uunkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkanio-

wa wielorodzinna; 
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2) za zgodne z uunkcją wiodącą terenu uznaje sis: 
a) lokalizacjs budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych, 
b) lokalizacjs niezbsdnych obiektów pomocni-

czych; 
3) za zgodne z planem uznaje sis ponadto: 

a) lokalizacjs usług nieuciążliwych o charakterze 
publicznym lub komercyjnym wbudowanych 
w czsść parterową budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, 

b) lokalizacjs komunikacji wewnstrznej wraz z 
miejscami parkingowymi; 

4) zasady i standardy urządzania terenów: 
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać uormą 

i gabarytami do zabudowy istniejącej, 
b) dla obiektów zlokalizowanych w streuach 

ochrony konserwatorskiej DB” i DOW” wszel-
kie działania inwestycyjne wymagają 
uwzglsdnienia zasad ochrony środowiska kul-
turowego określonych w § 9 uchwały, 

c) dopuszcza sis lokalizacjs garaży wyłącznie w 
podziemnych kondygnacjach budynków, 

d) obowiązuje zapewnienie jednego miejsca w 
garażu podziemnym na jedno mieszkanie, 

e) dopuszczalna powierzchnia zabudowy mak-
symalnie 40% powierzchni działki, w pozo-
stałej czsści terenu zieleń urządzona z placa-
mi zabaw dla dzieci; 

5) zabrania sis dokonywania wtórnych podziałów 
geodezyjnych działki. 

§ 6 

Zasady rozbudowy i funsiwonowania usoadu 
 so unisaiywnego 

1. Ustala sis obsługs projektowanych terenów z 
istniejącej sieci drogowej poprzez istniejące zjaz-
dy i skrzyżowania, lokalizacja nowych zjazdów 
wyłącznie po uzgodnieniu z właściwym zarządcą 
drogi. 

2. Ustala sis nieprzekraczalną linis zabudowy, dla 
której obowiązuje lokalizowanie nowej zabudo-
wy w odległości: 
a) nie mniejszej niż 8 m od linii rozgraniczającej 

drogi wojewódzkiej nr 340, 
b) nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczają-

cych pozostałych terenów. 

§ 7 

Zasady rozwowu infrastrustury teianiiznew 

1. Docelowo przyjmuje sis zasads, iż wszystkie 
liniowe elementy inurastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami powinny być 
usytuowane pod ziemią (linie elektryczne niskie-
go, średniego napiscia oraz teleuoniczne wyłącz-
nie kablowe) z wyłączeniem stacji transuormato-
rowych. 

2. Obsługs obszaru objstego planem w zakresie 
inurastruktury technicznej określa sis nastspują-
co: 
1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, według technicznych warunków 
przyłączenia, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi; 

2) sanalizaiwa sanitarna: ustala sis obowiązek 
skanalizowania terenu i odprowadzanie ście-

ków sanitarnych (bytowych, komunalnych) 
do oczyszczalni ścieków; 

3) sanalizaiwa deszizowa: 
a) ustala sis obowiązek skanalizowania tere-

nu, 
b) dopuszcza sis gromadzenie wód opado-

wych na własnym terenie; 
4) zaopatrzenie w gaz: po zgazyuikowaniu tere-

nu objstego planem, ustala sis zaopatrzenie z 
sieci gazowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

5) elestroenergetysa: 
a) ustala sis zasilanie w energie elektryczną  

z stacji transuormatorowych z dowiąza-
niami średniego i niskiego napiscia, 

b) dopuszcza sis budows stacji transuormato-
rowych na terenie własnym inwestora 
stosownie do potrzeb, 

c) rozwiązania techniczne sposobu zasilania 
obiektów określą warunki przyłączenia do 
sieci elektroenergetycznej, 

d) dopuszcza sis zasilanie w energis elek-
tryczną z alternatywnych źródeł energii, 
takich jak baterie słoneczne; 

6) teleso unisaiwa: 
a) po doprowadzeniu sieci z sieci telekomu-

nikacyjnej, według technicznych warun-
ków przyłączenia operatora sieci, 

b) zakaz lokalizacji masztów teleuonii cyuro-
wej; 

7) zaopatrzenie w iiepoo: dopuszcza sis ogrze-
wanie gazowe lub inne z ekologicznych źró-
deł zasilania, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi; 

8) gospodarsa odpada i: nakaz gromadzenia 
stałych odpadów bytowo-gospodarczych w 
sposób zapewniający ochrons środowiska do 
kontenerów zlokalizowanych na terenie, przy 
zapewnieniu ich systematycznego wywozu 
na zorganizowane wysypisko odpadów ko-
munalnych i unieszkodliwiać według przyjs-
tego na terenie gminy systemu i zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

§ 8 

Szizególne zasady zagospodarowania wynisawsie  
z potrzeby oiarony środowissa przyrodniizego 

1. Wszelka działalność w obrsbie terenu objstego 
planem winna respektować obowiązujące prze-
pisy szczególne dotyczące ochrony i kształto-
wania środowiska. 

2. Ustala sis zakaz lokalizacji uunkcji mogących 
pogorszyć stan środowiska i szczególnie szko-
dliwych dla środowiska. 

3. Uciążliwość prowadzonej działalności w zakresie 
emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powie-
trza, substancji złowonnych oraz niejonizującego 
promieniowania elektromagnetycznego, nie mo-
że powodować przekroczenia granic własności 
terenu, na jakim jest lokalizowana. 

4. Bezwzglsdnie zabrania sis wprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów. 

5. Na terenie objstym planem dopuszcza sis wszel-
kie działania na rzecz poprawy stanu środowiska 
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niezależnie od tego, czy są one bezpośrednio 
związane z ustaloną uunkcją terenu. 

§ 9 

Zasady oiarony dziedziitwa sulturowego  
i zabytsów oraz dóbr sultury wspóoizesnew 

1. Ustala sis, określoną na rysunku zmiany planu, 
strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w której 
obowiązują nastspujące wymogi: 

1) należy zachować i wyeksponować elementy 
historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycje wnstrz urbanistycz-
nych, zespoły zabudowy oraz kompozycjs 
zieleni; 

2) należy zachować historyczne nawierzchnie 
kamienne; 

3) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicz-
nej z dostosowaniem obecnej lub projekto-
wanej uunkcji do wartości obiektu; 

4) wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzglsdniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne; 

5) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do historycznej struktury technicznej, 
instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych 
oraz obiektów zabytkowych znajdujących 
sis w wojewódzkiej i gminnej ewidencji za-
bytków; 

6) należy preuerować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenia lub uzupełnienie już ist-
niejących uorm zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania  
i utrwalenia istniejących już realizacji oraz 
pod warunkiem, iż nie kolidują one z histo-
rycznym charakterem obiektu; 

7) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektów istniejących wymaga sis nawiąza-
nia gabarytami i sposobem kształtowania 
bryły i użytymi materiałami do miejscowej 
tradycji architektonicznej; 

8) nowa zabudowa winna być zharmonizowa-
na z historyczną kompozycją przestrzenno- 
architektoniczną w zakresie lokalizacji, roz-
planowania, skali, układu kalenicy dachu, 
ukształtowania bryły, w tym kształtu i wy-
sokości dachu, poziomu posadowienia par-
teru, uormy i wysokości ogrodzenia, z uży-
ciem tradycyjnych, historycznych materia-
łów lokalnych; 

9) kolorystyka obiektów winna uwzglsdniać 
walory estetyczne otoczenia. jak i rozwią-
zania kolorystyczne wystspujące w zabu-
dowie historycznej miasta; 

10) nowa zabudowa nie może dominować nad 
zabudową historyczną; 

11) elementy dysharmonizujące, niespełniające 
warunków ochrony streuy konserwatorskiej, 
winny być usuniste lub poddane odpowied-
niej przebudowie, analogicznie należy po-

stspować w stosunku do innych elementów 
zniekształcających założenie historyczne 
(np. błsdnych nasadzeń zieleni); 

12) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako 
materiały okładzinowe; 

13) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z ele-
mentów preuabrykowanych; 

14) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych 
związanych z urządzeniami przekaźnikowy-
mi telekomunikacji; 

15) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie- 
-związanych bezpośrednio z danym obiek-
tem i stanowiących na obiekcie lub obsza-
rze element obcy, jest zabronione. Dopusz-
czalne jest umiejscawianie tablic inuorma-
cyjnych instytucji lub szyldów sklepów i za-
kładów w miejscach na to wyznaczonych; 

16) wprowadza sis wymóg uzgadniania z wła-
ściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków wszelkich działań inwestycyjnych 
(w tym zmiany zagospodarowania terenu), 
remontów, przebudów i modernizacji oraz 
zmiany uunkcji obiektów budowlanych, jak i 
wznoszenia nowych budynków. 

2. Wyznacza sis, określoną na rysunku zmiany 
planu, strefę „OW” ochrony konserwatorskiej 
dla całego obszaru objstego opracowaniem 
zmiany planu, dla której obowiązują nastspujące 
ustalenia: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakre-

sie prowadzenia robót ziemnych na tym ob-
szarze należy uzgodnić z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków co do 
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem 
archeologicznym i za pozwoleniem woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, 

2) nadzór i ratownicze badania archeologiczne 
prowadzone są przez uprawnionego arche-
ologa, odbywają sis na koszt inwestora; 

3) pozwolenie na prowadzenie prac archeolo-
gicznych i wykopaliskowych należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budows i dla 
robót niewymagających pozwolenia na bu-
dows – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptacjs przyjscia zgłoszenia wykonywa-
nych robót budowlanych. 

§ 10 

Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia  
i użytkowania terenów: 
Do czasu realizacji ustaleń zmian planu pozostawia 
sis dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 11 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych: 
Na terenie opracowania zmiany planu nie określa 
sis obszarów przestrzeni publicznych. 

§ 12 

Ustala sis stawks procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 z dnia 23 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami), w wysokości 1%. 
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§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sis Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Wołów. 

§ 14 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA JELEC 

Zaosiznis nr 1 do uiawaoy Rady Miew-
ssiew w Wooowie nr XXVII/235/08 z dnia 
8 grudnia 2008 r. (poz. 300) 
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Zaosiznis nr 2 do uiawaoy Rady Miew-
ssiew w Wooowie nr XXVII/235/08 z dnia 
8 grudnia 2008 r. (poz. 300) 
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Stwierdzenie zgodnośii  iewsiowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustale-
nia i „Studiu  uwarunsowań i sierunsów zagospodarowania przestrzennego Miasta  
                                                    i G iny Wooów” 
 
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.) stwierdza sis zgod-
ność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów z usta-
leniami DStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 
Gminy Wołów” przyjstego uchwałą nr XX/266/00 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 16 
maja 2000 r. oraz jego zmianą przyjstą uchwałą nr XXVII/234/08 Rady Miejskiej w Wo-
łowie z dnia 8 grudnia 2008 r. 
 

 
 
 
 
 

Zaosiznis nr 3 do uiawaoy Rady Miew-
ssiew w Wooowie nr XXVII/235/08 z dnia 
8 grudnia 2008 r. (poz. 300) 
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Zaosiznis nr 4 do uiawaoy Rady Miew-
ssiew w Wolowie nr XXVII/235/08 z dnia 
8 grudnia 2008 r. (poz. 300) 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁ KA 
NR XXIII/259/08 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

z ieniawsia uiawaoę nr XXXII/581/2005 Rady G iny Dougooęsa z dnia 
31  aria 2005 r. w sprawie uiawalenia  iewsiowego planu 
             zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Dougooęsa 

 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 zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w nawią-
zaniu do uchwały nr XIV/170/08 Rady Gminy Długołska z dnia 7 lutego 
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrsbu wsi Długołska, w czsści doty-
czącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 
133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4, oraz po stwierdzeniu 
zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Długołska przyjstym uchwałą nr XXVI/69/97 Rady Gminy 
Długołska z dnia 24 listopada 1997 r. (ujednoliconym w brzmieniu stano-
wiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/198/08 Rady Gminy Długołska 
z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie uchwalenie zmiany w uchwale 
nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. Rady Gminy Długołska w spra-
wie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Długołska), Rada Gminy Długołska uchwala, co nastspuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OGLLNE 

§ 1 

1. Uchwala sis zmians miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrsbu wsi 
Długołska – MPZP OBRĘB DŁUGOŁĘKA uchwa-
lonego uchwałą nr XXXII/581/2005 Rady Gminy 
Długołska z dnia 31 marca 2005 r., opublikowa-
ną w Dzienniku Urzsdowym Województwa Dol-
nośląskiego Nr 80 z dnia 6 maja 2005 r.,  
poz. 1763, zwaną dalej MPZP DŁUGOŁ KA III. 

2. MPZP DŁUGOŁĘKA III obejmuje obszar położony 
w miejscowości Długołska, w granicach okre-
ślonych na załączniku grauicznym do uchwały 
(działki nr ew.: 132/5, 132/8, 133/4, 133/5, 
133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 
490/4). 

§ 2 

1. Ilekroć w przepisach uchwały jest mowa o: 
1) z ianie planu – należy przez to rozumieć 

MPZP DŁUGOŁĘKA III, o którym mowa  
w § 1 uchwały; 

2) rysunsu z iany planu – należy przez to ro-
zumieć rysunek w skali 1: 2000 stanowiący 
integralną czsść uchwały – załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały;  

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku zmiany planu linia-
mi rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 
uunkcji zgodnie z oznaczeniami grauicznymi 
określonymi w legendzie; 

4) funsiwi terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie terenu; 

5) infrastrusturze towarzyszsiew – należy przez 
to rozumieć niezbsdne urządzenia technicz-
ne, zieleń towarzyszącą i obiekty małej ar-
chitektury; 

6) nieprzesraizalnew linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linis, której nie może 
przekroczyć zewnstrzny obrys budynku na 
poziomie parteru; 

7) powierziani zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnis pod budynkami; 

8) obiestaia po oiniizyia – należy przez to 
rozumieć garaże, wiaty i budynki gospodar-
cze; 

9) środsaia oiarony izynnew – należy przez to 
rozumieć ekrany akustyczne o różnej wyso-
kości i konstrukcji mające na celu zminima-
lizowanie uciążliwego oddziaływania ruchu 
na drodze krajowej; 

10) nieuiisżliwyia obiestaia dziaoalnośii go-
spodarizew – należy przez to rozumieć in-
westycje niezaliczone do przedsiswzisć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko oraz niewymagających sporządzenia 
raportu, zgodnie z wymogami stosownych 
przepisów o ochronie środowiska (po 
stwierdzeniu przez raport zagrożeń przekro-
czeń emisji ponad obowiązujące normy). 

2. Ustalenia MPZP DŁUGOŁĘKA III wyrażone są w 
postaci: 
1) rysunku zmiany planu w skali 1:2000 stano-

wiącego załącznik grauiczny nr 1 do uchwały, 
obowiązującego w zakresie: granicy obszaru 
objstego MPZP DŁUGOŁĘKA III, przeznacze-
nia terenów, linii rozgraniczających tereny o 
różnych uunkcjach, nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, granicy streuy ochrony zabytków 
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archeologicznych, orientacyjnej lokalizacji 
stanowiska archeologicznego, streu bezpie-
czeństwa od linii elektroenergetycznych  
110 kV i 400 kV; 

2) załącznika nr 2 – Sposób realizacji inwestycji 
z zakresu inurastruktury technicznej ustalo-
nych w MPZP DŁUGOŁĘKA III; 

3) załącznika nr 3 – Rozstrzygniscie dotyczące 
sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 
projektu MPZP DŁUGOŁĘKA III; 

4) zasad zagospodarowania terenów określo-
nych w rozdziale II uchwały; 

5) zasad obsługi w zakresie inurastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III uchwały; 

6) zasad ochrony środowiska określonych w 
rozdziale IV uchwały. 

3. W ustaleniach MPZP DŁUGOŁĘKA III nie wysts-
pują poniższe zagadnienia, o których mowa  
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.): 
1) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych; 
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrsbnych, w 
tym terenów górniczych, obszarów narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem sis mas ziemnych; 

3) obszary zorganizowanej działalności inwesty-
cyjnej i rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
urastruktury technicznej oraz przekształceń 
obszarów zdegradowanych; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości. 

§ 3 

Ustala sis stawks opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.), w wysokości 30% od 
wzrostu wartości nieruchomości. 

R O Z D Z I A Ł   II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENLW 

§ 4 

Przeznaizenie terenów, zasady oiarony i ssztaoto-
wania oadu przestrzennego, para etry i wssaźnisi 
ssztaotowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu oraz zasady  odernizaiwi, rozbudowy i budowy 
                   syste ów so unisaiwi 

1. Wyznacza sis teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem U 1, dla którego obowiązują nastspu-
jące ustalenia: 
1) uunkcja wiodąca terenu: tereny astywnośii 

gospodarizew; 
2) za zgodne z uunkcją wiodącą terenów uznaje sis: 

a) lokalizacjs obiektów działalności gospo-
darczej o charakterze usługowym: usługi 
handlu, gastronomii, usługi hotelarskie, 
stacje serwisowe i inne obiekty związane 
z obsługą podróżnych,  

b) lokalizacjs obiektów działalności gospo-
darczej o charakterze przemysłowym wy-
łącznie nieuciążliwych, 

c) lokalizacjs obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży przekraczającej  
400 m2, 

d) lokalizacjs stacji paliw obsługiwaną wy-
łącznie z ulicy Wiejskiej;  

3) za zgodne z MPZP DŁUGOŁĘKA III uznaje sis 
ponadto: 
a) lokalizacjs towarzyszących obiektów po-

mocniczych oraz urządzeń i sieci inura-
struktury technicznej, 

b) lokalizacjs środków ochrony czynnej, 
c) lokalizacjs tablic reklamowych, 
d) zarurowanie oraz przekształcenie w kana-

lizacjs deszczową lub zmians przebiegu 
rowów (po uzyskaniu pozytywnego 
uzgodnienia od zarządcy cieku), 

e) lokalizacjs komunikacji wewnstrznej, ście-
żek rowerowych oraz parkingów niezwią-
zanych z inwestycjami kubaturowymi; 

4) zasady i standardy urządzania terenu: 
a) obsługa terenów inwestycyjnych wyłącz-

nie z ulicy Wiejskiej poprzez drogs we-
wnstrzną, 

b) dopuszcza sis wjazdy z ulicy Wrocławskiej 
– drogi krajowej nr 8 – za zgodą zarządcy 
drogi, 

c) architektura obiektów nowoczesna, uron-
towe elewacje reprezentacyjne od strony 
drogi krajowej nr 8, 

d) wysokość budynków – maksymalnie  
4 kondygnacje nadziemne, lecz nie wiscej 
niż 16,0 m, 

e) w terenie oznaczonym na rysunku zmiany 
planu należy wprowadzić przestrzenny 
obiekt dominujący o wysokości do 20,0 m 
– wyróżniający sis element budynku, 
maszt, wieżs, kopułs element dominujący 
podkreślający wjazd do gminy, charakter 
obiektu reprezentacyjny, wyklucza sis re-
klams, 

u) wysokość obiektów pomocniczych – 
maksymalnie 10,0 m, 

g) dachy spadkowe lub płaskie, nie określa 
sis rodzaju pokrycia dachowego, 

h) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 60% powierzchni działki, 

i) ustala sis, określone na rysunku zmiany 
planu, nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości:  
– 10,0 m od granicy terenów komunika-

cji dla obiektów nieprzeznaczonych na 
stały pobyt ludzi, 

– 50,0 m od krawsdzi jezdni drogi krajo-
wej nr 8 oraz terenu KD1  

dla jednokondygnacyjnych obiektów prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi, 

– 70,0 m od krawsdzi jezdni drogi krajo-
wej nr 8 oraz terenu KD1 dla wielo-
kondygnacyjnych obiektów przezna-
czonych na stały pobyt ludzi, 

j) inwestor winien zapewnić odpowiednią 
liczbs miejsc postojowych, w ilości wyni-
kającej z zapotrzebowania określonego na 
etapie projektu budowlanego oraz z prze-
pisu szczególnego, 

k) w przypadku realizacji inwestycji na grun-
tach zdrenowanych wprowadza sis obo-
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wiązek przebudowy systemu drenarskiego 
(po stosownych uzgodnieniach z właści-
wym organem ds. melioracji), 

l) odprowadzenie wód opadowych do ro-
wów melioracyjnych oraz wszelkie kolizje 
z urządzeniami wodno-melioracyjnymi, 
wymagają uzyskania zgody ich właścicieli, 

m) przy rowach melioracyjnych i wzdłuż rzeki 
Topór wprowadza sis pasy wolne od za-
budowy o szerokości 4,0 m (od ich górnej 
krawsdzi) po obu stronach cieków – do-
stspne dla konserwacji cieków, 

n) wykorzystanie istniejących rowów melio-
racyjnych do odwodnienia terenów zain-
westowania winno być poprzedzone anali-
zą przepustowości rowów, 

o) podział terenu na działki przy zachowaniu 
minimalnej powierzchni działki – 0,5 ha, 

p) drogi wewnstrzne winny mieć minimalną 
szerokość 10,0 m, w tym jezdnia 7,0 m, 

q) obowiązują streuy bezpieczeństwa od na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
110 kV i 400 kV, stanowiące proponowa-
ny obszar ograniczonego użytkowania: 
– od napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 110 kV, o szerokości 30,0 m 
(granice w odległości 15,0 m od osi li-
nii w obu kierunkach), 

– od napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej 400 kV, o szerokości 90,0 m 
(granice w odległości 45,0 m od osi li-
nii w obu kierunkach). 

2. Wyznacza sis tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem Z 1, dla których obowiązują na-
stspujące ustalenia szczegółowe: 
1) uunkcja wiodąca terenu: tereny zieleni; 
2) za zgodne z uunkcją wiodącą terenu uznaje 

sis: wykorzystywanie terenu do celów zwią-
zanych z ochroną ekosystemu – urządzeniem 
zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej z pozosta-
wieniem dostspu dla konserwacji cieku  
i z wykluczeniem lokalizacji obiektów budow-
lanych; 

3) za zgodną z MPZP DŁUGOŁĘKA III uznaje sis 
ponadto: lokalizacjs niekubaturowych urzą-
dzeń sportu i rekreacji – boiska trawiastego 
oraz lokalizacjs odwadniających rowów me-
lioracyjnych. 

§ 5 

Przeznaizenie oraz zasady i standardy urzsdzania 
terenów so unisaiwi 

Wyznacza sis teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem KD 1, dla którego obowiązują nastspują-
ce ustalenia: 
1) uunkcja wiodąca terenu: so unisaiwa drogowa; 
2) za zgodne z uunkcją wiodącą terenu uznaje sis: 

lokalizacjs czsści skrzyżowania planowanej drogi 
wojewódzkiej kl. DG” – głównej z istniejącą dro-
gą krajową kl. DGP” – główną ruchu przyspie-
szonego; 

3) za zgodne z MPZP DŁUGOŁĘKA III uznaje sis 
ponadto: 
a) lokalizacjs środków ochrony czynnej, związa-

nych ze zmniejszeniem uciążliwości drogi, 

b) lokalizacjs, za zgodą zarządcy drogi, urządzeń 
i sieci inurastruktury technicznej, 

c) lokalizacjs towarzyszących obiektów inży-
nierskich, chodników i ścieżek rowerowych 
lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbsd-
nych urządzeń technicznych związanych  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 

d) wykorzystanie do innych celów terenu zbsd-
nego dla realizacji wszła drogowego, po prze-
jsciu terenu wszła przez inwestora, uragmen-
ty  zbsdnego terenu uzyskają uunkcjs okre-
śloną w niniejszej uchwale jako U lub Z, przy 
czym podział misdzy tymi terenami bsdzie 
przedłużeniem linii podziału oznaczonej na ry-
sunku zmiany planu); 

4) zasady i standardy urządzania terenu: zasady 
realizacji skrzyżowania komunikacyjnego na wa-
runkach określonych przez zarządców dróg. 

§ 6 

Ty izasowe sposoby zagospodarowania  
i użytsowania terenów 

Dla terenów objstych MPZP DŁUGOŁĘKA III ustala 
sis tymczasowy sposób zagospodarowania i użyt-
kowania terenów, zgodny z dotychczasowym. 

§ 7 

Tereny przeznaizone do realizaiwi ielów  
publiiznyia i zadań woasnyia g iny 

Terenem przeznaczonym do realizacji celów pu-
blicznych jest oznaczony na rysunku zmiany planu 
symbolem KD 1 teren wszła komunikacyjnego, 
którego zasady zagospodarowania określono  
w § 5. 

R O Z D Z I A Ł   III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 8 

1. Zaopatrzenie w wods z wodociągu, dopuszcza 
sis ujscia indywidualne. 

2. Odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji. 
3. Zaopatrzenie w energis elektryczną zgodnie  

z warunkami określonymi przez Zakład Energe-
tyczny.  

4. Przewiduje sis lokalizacjs stacji transuormatoro-
wych na terenach inwestorów, którzy określą 
zapotrzebowanie. 

5. Ogrzewanie paliwem o niskiej zawartości zanie-
czyszczeń – gaz, olej opałowy, energis elek-
tryczną i inne paliwa i technologie uznawane za 
ekologiczne. 

6. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych i 
poprodukcyjnych, poprzez gromadzenie odpa-
dów w przystosowanych pojemnikach oraz zor-
ganizowany wywóz na gminne wysypisko odpa-
dów komunalnych. 

7. Gospodarks odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.  

8. Na terenie objstym MPZP DŁUGOŁĘKA III nie 
przewiduje sis masztów teleuonii bezprzewodo-
wej.  
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R O Z D Z I A Ł   IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 9 

Szizególne warunsi zagospodarowania terenu wy-
nisawsie z potrzeb oiarony środowissa przyrodni-
izego, oiarony gruntów rolnyia i leśnyia, prawi-
doowego gospodarowania zasoba i przyrody oraz 
zasady zagospodarowania terenów i obiestów  
                    podlegawsiyia oiaronie 

1. W granicach obszaru objstego MPZP 
DŁUGOŁĘKA III wyklucza sis możliwość wpro-
wadzania do wód powierzchniowych oraz gleby 
nieoczyszczonych ścieków bytowych. 

2. Wyklucza sis zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnych i gleby substancjami powstającymi w 
wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Ścieki przemysłowe i technologiczne o przekro-
czonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji muszą być podczyszczone na urządzeniach 
własnych inwestorów i na jego własnym terenie. 

4. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi winny być utwar-
dzone i skanalizowane, a wody opadowe przed 
odprowadzeniem powinny być oczyszczone. 

5. Rozwiązania techniczne i technologiczne w tere-
nach inwestycyjnych winny zapewniać nieprze-
kraczanie standardów emisyjnych poza granice 
terenów istniejących lub planowanych inwestycji. 

6. Dla zabudowy z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi w streuie uciążliwości emisji 
hałasu od drogi krajowej kl. DGP” należy przewi-
dzieć wykonanie skutecznych zabezpieczeń na 
koszt inwestora zgodnie z przepisem szczegól-
nym (np. odpowiednie usytuowanie i ukształto-
wanie budynku, stosowanie elementów amorty-
zujących drgania oraz osłaniających i ekranują-
cych przed hałasem, a także racjonalne roz-
mieszczenie pomieszczeń w budynku i zapew-
nienie wymaganej izolacyjności przegród ze-
wnstrznych, zieleń o szerokości 15–20 m). 

7. Określone na rysunku zmiany planu streuy bez-
pieczeństwa od napowietrznych linii elektro-
energetycznych 400 kV i 110 kV stanowią pro-
ponowany obszar ograniczonego użytkowania, 
w granicach, którego w terenach inwestycyj-
nych obowiązują nastspujące ustalenia: 
1) wyklucza sis lokalizacjs budynków przezna-

czonych na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 
8 godzin; 

2) po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej 
linii dopuszcza sis lokalizacjs obiektów zwią-
zanych z działalnością gospodarczą i innych 
budynków pomocniczych, w których pobyt 
ludzi nie przekracza 8 godz., przy spełnieniu 
wszystkich wymagań wynikających z przepi-
sów szczególnych oraz norm. 

§ 10 

Szizególne zasady zagospodarowania terenu  
wynisawsie z potrzeb oiarony środowissa  

sulturowego 

1. Na rysunku planu oznaczono lokalizacjs stano-
wiska archeologicznego – stanowisko nr 5/32/ 

/78-30 AZP – osada z okresu późnego średnio-
wiecza. 

2. W obrsbie stanowiska archeologicznego znajdu-
jących sis na terenie objstym zmianą planu 
obowiązują nastspujące ustalenia: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 

przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych; 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budows, (a 
dla robót niewymagających pozwolenia na 
budows – przed realizacją inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdza-
jącego akceptacjs przyjscia zgłoszenia wyko-
nywania robót budowlanych) należy uzyskać 
pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 
prac ziemnych robót budowlanych na terenie 
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, 
które polegają na przeprowadzeniu wyprze-
dzających ratowniczych badań archeologicz-
nych metodą wykopaliskową, przez upraw-
nionego archeologa. 

3. W sąsiedztwie stanowiska archeologicznego – 
na całym obszarze objstym MPZP DŁUGOŁĘKA 
III wprowadza sis streus ochrony zabytków ar-
cheologicznych. 
1) w terenie tym obowiązują nastspujące usta-

lenia: 
a) zamierzenia inwestycyjne związane z pra-

cami ziemnymi należy uzgodnić z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, co do konieczności ich prowa-
dzenia pod nadzorem archeologicznym i za 
pozwoleniem DWKZ, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze bada-
nia archeologiczne, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, odbywają sis 
na koszt inwestora, 

c) pozwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na bu-
dows (a dla robót niewymagających po-
zwolenia na budows – przed realizacją 
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświad-
czenia potwierdzającego akceptacjs przy-
jscia zgłoszenia wykonywania robót bu-
dowlanych). 

R O Z D Z I A Ł   V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Długołska. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 
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Zaosiznis nr 1 do uiawaoy Rady G iny 
Dougooęsa nr XXIII/259/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 301) 
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Zaosiznis nr 2 do uiawaoy Rady G i-
ny Dougooęsa nr XXIII/259/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 301) 

 
SPOSLB REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

USTALONYCH W MPZP DŁUGOŁ KA III 
 
W granicach obszaru objstego zmianą planu nie przewiduje sis realizacji inwestycji z za-
kresu inurastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 

 
 
 
 

Zaosiznis nr 3 do uiawaoy Rady G i-
ny Dougooęsa nr XXIII/259/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. (poz. 301) 

 
 
ROZSTRZYGNI CIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH  

DO PROJEKTU MPZP DŁUGOŁ KA III 
 
 
W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obrsbu wsi Długołska obejmującego obszar działek nr ew.: 132/5, 132/8, 
133/4, 133/5, 133/6, 134/1, 135, 491/3, 491/4, 490/3, 490/4 we wsi Długołska, o na-
zwie MPZP DŁUGOŁĘKA III do publicznego wglądu, tzn. w okresie od 13 sierpnia do  
18 września 2008 r., a także w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi, tj. do 16 paździer-
nika 2008 r., nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu. 
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UCHWAŁA RADY GMINY JORDANLW ŚLĄSKI 
NR XX/107/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie regula inu wynagradzania nauizyiieli oraz szizegóoowyia wa-
runsów przyznawania nauizyiielssiego dodatsu  ieszsaniowego nauizyiie-
lo  zatrudniony  w szsooaia i plaiówsaia oświatowyia, dla stóryia orga-
ne  prowadzsiy  west G ina Jordanów Ślsssi, oraz sryteriów i trybu przy-
znawania nagród dla nauizyiieli za iia osisgnięiia dydastyizno- 
                                         -wyiaowawize 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z 
późn. zm.) i art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz. 674 
z późn. zm.) po uzgodnieniu z właściwymi związkami zawodowymi Rada 
Gminy uchwala, co nastspuje 

 
 

REGULAMIN 
 

wynagradzania nauizyiieli oraz przyznawania nauizyiielssiego dodatsu  ieszsaniowego w wednostsaia 
oświatowyia prowadzonyia przez G inę Jordanów Ślsssi w rosu 2009 

 
R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego regu-
laminu jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustaws z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 97 z 2006 r., 
poz. 674 z późn. zm.),  

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 
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stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za prace w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22 z 2005 r., poz. 181 z 
późn. zm.),  

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły bs-
dące jednostkami organizacyjnymi Gminy,  

4) dyrektorze lub wicedyrektorze − należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt. 3,  

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka,  

6) nauczycielu − należy przez to rozumieć na-
uczycieli, wychowawców i innych pracowni-
ków pedagogicznych zatrudnionych w szko-
łach o których mowa w pkt 3,  

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin – należy przez to rozumieć tygodniowy 
wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 a, 
42 b, 42 c ustawy,  

8) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta 
Gminy Jordanów Śląski.  

2. Niniejszy regulamin określa:  
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przy-

znawania:  
a) dodatku za wysługs lat,  
b) dodatku motywacyjnego,  
c) dodatku uunkcyjnego,  
d) dodatku za warunki pracy.  

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastspstw,  

3) kryteria i tryb przyznawania nagród dla na-
uczycieli oraz sposób podziału środków na 
nagrody pomisdzy organem prowadzącym a 
dyrektorem szkoły,  

4) wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego oraz szczegółowe zasady przy-
znawania i wypłacania tego dodatku.  

R o z d z i a ł   2 

Dodates za wysougę lat 

§ 2 

Dodatek za wysługs lat przysługuje:  
1) dodatek za wysługs lat przysługuje nauczycie-

lom zgodnie z art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 3 i 4 
ustawy oraz § 7 rozporządzenia,  

2) za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za 
dni, za które otrzymuje wynagrodzenie lub zasi-
łek z ubezpieczenia społecznego.  

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/44/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 2 pkt 2). 

R o z d z i a ł   3 

Dodatsi  otywaiywne 

§ 3 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest posiadanie co najmniej dobrej 
oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawo-
dowego.  

§ 4 

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przysługuje 
za:  
1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnisć dy-

daktycznych uczniów, a w szczególności:  
a) osiągnisć edukacyjnych, ocenianych z 

uwzglsdnieniem możliwości uczniów, po-
twierdzonych wynikami klasyuikacji lub pro-
mocji, a także euektami egzaminów i spraw-
dzianów,  

b) osiągnisć w konkursach, turniejach i olimpia-
dach oraz w innych obszarach działań, zwią-
zanych z realizowanym procesem dydaktycz-
nym,  

2) uzyskiwanie pozytywnych euektów w pracy 
wychowawczo-opiekuńczej, a w szczególności:  
a) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną 
edukacjs, planowania własnej przyszłości, 
pracy nad sobą oraz właściwych postaw mo-
ralnych i społecznych,  

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie 
agresji, patologiom i uzależnieniom,  

c) aktywne i euektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzglsd-
nieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjal-
ną,  

3) stałe podnoszenie kwaliuikacji skutkujące adap-
tacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych 
metod nauczania i wychowania,  

4) zaangażowanie w realizacjs obowiązujących go 
czynności i zajsć, w tym w szczególności:  
a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-

rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyuikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych,  

c) opieks i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lub organizacji uczniowskich 
działających w szkole,  

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiąz-
kowych zajsć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, w tym uwzglsdniających potrzeby 
uczniów,  

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 
szczególnie uzdolnionego,  

5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz 
dbałość o estetyks powierzonych pomieszczeń i 
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych,  

6) systematyczne i prawidłowe prowadzenie do-
kumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,  

7) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na 
rzecz edukacji.  

§ 5 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysługuje za:  
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1) racjonalne gospodarowanie środkami uinanso-
wymi szkoły:  
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w 

oparciu o posiadane środki uinansowe,  
b) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego,  
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz właściwe ich wykorzystanie na cele 
szkoły,  

d) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych;  

2) sprawność organizacyjną w realizacji zadań 
szkoły:  
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń,  
b) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
liuikacji zawodowych,  

c) polityka kadrowa,  
d) organizowanie wewnstrznego doskonalenia 

nauczycieli,  
e) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli,  
u) podejmowanie działań mających na celu pro-

mowanie szkoły;  
3) wysokie euekty w pracy dydaktyczno-

wychowawczej szkoły:  
a) osiągniscia uczniów: naukowe, sportowe, ar-

tystyczne w skali regionu, województwa, 
kraju,  

b) poszerzona ouerta szkoły poprzez wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji pe-
dagogicznych oraz innych rozwiązań meto-
dycznych,  

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie euektyw-
nych działań prouilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym,  

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsisbiorczości 
uczniów,  

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi,  

u) konstruktywna współpraca z radą rodziców i 
samorządem uczniowskim.  

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny:  
1) dla nauczyciela ustala sis do 20% jego wy-

nagrodzenia zasadniczego, 
2) dla dyrektora ustala sis do 40% jego wyna-

grodzenia zasadniczego.  
2. Dodatek motywacyjny przyznaje sis na czas 

określony nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny.  

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor, 
a w stosunku do dyrektora Wójt.  

4. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 
przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia 

oraz zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden 
miesiąc.  

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/44/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 4). 

R o z d z i a ł   4 

Dodatsi funsiywne 

§ 7 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, przysługuje dodatek uunkcyjny w wy-
sokości uzależnionej od ilości oddziałów. 

Lp. Stanowisko 
Miesiscznie  
w złotych 

1 Szkoły podstawowe i gimna-
zjum 
1) dyrektor szkoły liczącej od 

4−9 oddziałów 
2) dyrektor szkoły liczącej od 

10−15 oddziałów 

 
 
 
od 1100−1300 
 
od 1300−1600 

 
2. Dodatek uunkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-

je Wójt na czas określony – nie dłuższy niż 1 
rok. Dodatek uunkcyjny w wysokości ustalonej 
dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektoro-
wi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
nastspującego po trzech miesiącach zastspstwa.  

3. Dodatek uunkcyjny dla nauczycieli, którym po-
wierzono stanowisko kierownicze, przyznaje dy-
rektor szkoły w wysokości:  
1) dla wicedyrektora do 50% dodatku uunkcyj-

nego dyrektora,  
2) dla innych stanowisk kierowniczych w szkole 

do 30% dodatku uunkcyjnego dyrektora.  

§ 8 

1. Nauczycielowi sprawującemu uunkcjs opiekuna 
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki do-
datek uunkcyjny w wysokości 50,- zł za każdego 
nauczyciela stażysts.  

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu-
guje w okresie przerwy w odbywaniu stażu 
przez nauczyciela, nad którym pełniono opieks. 
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem 
rozpoczscia kontynuacji stażu przez nauczyciela 
podlegającego opiece.  

3. Dodatek uunkcyjny nauczycielowi z tytułu powie-
rzenia mu uunkcji opiekuna stażu przyznaje dy-
rektor szkoły.  

§ 9 

1. Nauczycielowi bez wzglsdu na stopień awansu 
zawodowego przysługuje dodatek uunkcyjny z 
tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy, 
grupy w przedszkolu w wysokości: 60–100 zł 
miesiscznie.  

2. Dodatek za sprawowanie uunkcji wychowawcy 
klasy przysługuje za:  
1) planowanie i organizowanie różnych uorm ży-

cia zespołowego integrującego zespół 
uczniów, 

2) systematyczną realizacjs programu wycho-
wawczego klasy, szkoły,  
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3) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów, 
współpracs, wspieranie ich w wychowywa-
niu dzieci i włączanie w życie klasy, szkoły,  

4) pomaganie uczniom, którym pomoc ze strony 
szkoły jest potrzebna z różnych powodów.  

3. Dodatek uunkcyjny nauczycielowi z tytułu po-
wierzenia mu wychowawstwa klasy przyznaje 
dyrektor szkoły.  

§ 10 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, wychowawstwo lub uunkcjs opie-
kuna stażu na czas określony, traci prawo do 
dodatku uunkcyjnego z upływem tego czasu, a 
w razie wcześniejszego odwołania − z końcem 
tego miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a 
jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia.  

2. Dodatek uunkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
-usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-
sach za które nie przysługuje wynagrodzenie za-
sadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca na-
stspującego po miesiącu, w którym nauczyciel 
zaprzestał pełnienia z innych powodów obo-
wiązków, do których jest przypisany ten doda-
tek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca − od tego 
dnia.  

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/44/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 10). 

R o z d z i a ł   5 

Dodatsi za warunsi praiy 

§ 11 

1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne zajs-
cia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i 
młodzieżą upośledzoną w stopniu umiarkowa-
nym i głsbokim przysługuje dodatek za pracs w 
warunkach trudnych w wysokości 5 zł/godz.  

2. Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywi-
dualne dziecka zakwaliuikowanego do kształce-
nia specjalnego przysługuje dodatek w wysoko-
ści 5 zł/godz.  

3. Nauczycielowi realizującemu zajscia z dzieckiem 
zakwaliuikowanym do kształcenia specjalnego w 
klasie ogólnodostspnej przysługuje dodatek w 
wysokości 3 zł/godz.  

4. Dodatek przysługuje za godziny euektywnie 
przepracowane z dzieckiem lub grupą.  

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/44/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 11 ust. 4). 

§ 12 

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala i 
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt.  

R o z d z i a ł   6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe  
i godziny doraźnyia zastępstw dla nauizyiieli 

§ 13 

1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe ustala sis:  

1) bazowy wymiar godzin, za który przyjmuje 
sis tygodniowy wymiar godzin zajsć w rozu-
mieniu art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela lub 
w przypadku łączenia różnych wymiarów 
pensum, według pensum ustalonego propor-
cjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby re-
alizowanych przez nauczyciela zajsć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych;  

2) dzienną norms godzin nauczyciela, dzieląc je-
go bazowy wymiar godzin przez liczbs dni w 
tygodniu, w którym ustalono dla niego zajs-
cia w rozkładzie zajsć placówki;  

3) normatywną liczbs godzin nauczyciela w 
okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną 
norms godzin nauczyciela przez liczbs dni te-
go okresu, w którym nauczycielowi ustalono 
zajscia w rozkładzie zajsć placówki pomniej-
szoną o dni usprawiedliwionej nieobecności 
oraz dni ustawowo wolne od pracy i dni wol-
ne od nauki w szkole.  

2. W przypadku konieczności łączenia przez na-
uczyciela różnych wymiarów pensum w ramach 
jednego etatu, ustala sis pensum proporcjonalnie 
w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych 
przez nauczyciela zajsć dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny 
realizowane powyżej tak realizowanego pensum 
stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy – 
Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.  

3. Wynagrodzenie za 1 godzins ponadwymiarową 
ustala sis tak, jak w wypadku stawki wynagro-
dzenia zasadniczego za jedną godzins przelicze-
niową dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela.  

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
za godziny doraźnych zastspstw wypłaca sis 
według stawki osobistego zaszeregowania na-
uczyciela, z uwzglsdnieniem dodatku za warunki 
pracy.  

5. Liczbs godzin ponadwymiarowych w miesiscz-
nym okresie rozliczeniowym oblicza sis odejmu-
jąc od liczby uaktycznie przepracowanych w tym 
okresie godzin normatywną liczbs godzin za ten 
okres, przy czym przyjmuje sis, że liczba godzin 
ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obli-
czona wartość jest ujemna. Tak wyliczone ilości 
godzin nie podlegają zaokrągleniu.  

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/44/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 13  ust. 1 i 5). 

R o z d z i a ł   7 

Nagrody 

§ 14 

1. W budżecie gminy w dziale oświata tworzy sis 
specjalny uundusz nagród w wysokości 1% pla-
nowanych rocznych wynagrodzeń osobowych. 
Fundusz może być powiskszony o dodatkowe 
środki w miars ich posiadania.  

2. Ustala sis podział specjalnego uunduszu nagród:  
a) nagrody dyrektora szkoły – 80% środków ui-

nansowych,  
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b) nagrody Wójta Gminy – 20% środków uinan-
sowych.  

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, 
który przepracował w danej szkole co najmniej 
rok oraz:  
1) posiada wyróżniającą ocens pracy z ostatnich 

5 lat,  
2) otrzymywał dodatek motywacyjny przez 

okres co najmniej 3 miesiscy.  
4. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt Gminy.  
5. Wójt może przyznać nauczycielowi nagrods:  
− z własnej inicjatywy,  
− dyrektora szkoły,  
− rady pedagogicznej,  
− związków zawodowych.  

6. Wójt może przyznać nagrods dyrektorowi:  
− z własnej inicjatywy,  
− rady pedagogicznej,  
− związków zawodowych.  

7. Fakt przyznania nagrody potwierdza sis dyplo-
mem, a jego kopis umieszcza w teczce akt oso-
bowych nauczyciela. 

8. Nagrody mogą być przyznawane z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego, z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej lub w miesiącu grudniu.  

9. Wnioski należy składać w terminie co najmniej 
14 dni przed uroczystościami wymienionymi w 
§14 pkt 8.  

R o z d z i a ł   8 

Dodatsi  ieszsaniowe 

§ 15 

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiscznie:  
1) przy jednej osobie w rodzinie – 70 zł  
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 90 zł  
3) przy trzech osobach w rodzinie – 110 zł  
4) przy czterech i wiscej osobach w rodzinie – 130 

zł.  

§ 16 

1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza sis wspólnie z nim zamiesz-
kujących:  
1) małżonka,  
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 

nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 
21 roku życia,  

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci bsdące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 roku życia,  

4) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów,  

5) rodziców nauczyciela, pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu.  

2. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-

domić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – organ prowadzący szko-
łs. W przypadku niepowiadomienia dyrektora 
szkoły lub organu prowadzącego szkołs o zmia-
nie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwroto-
wi.  

§ 17 

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bsdącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w 
wysokości określonej w § 16. Nauczyciel dostarcza 
wtedy pracodawcy zaświadczenie o pobieraniu 
bądź niepobieraniu dodatku mieszkaniowego przez 
współmałżonka.  

§ 18 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sis 
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, 
o których mowa w § 18, na ich wspólny wniosek. 
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrek-
torowi Wójt Gminy Jordanów Śląski.  

§ 19 

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
nauczycielowi:  
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nia przez niego lokalu mieszkalnego,  
2) od pierwszego dnia miesiąca nastspującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 
w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach:  
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie,  
2) pobierania zasiłku chorobowego,  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracs na czas określony, doda-
tek wypłaca sis nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa ta była zawarta,  

4) korzystania z urlopu wychowawczego.  
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcs.  

R o z d z i a ł   9 

Przepisy sońiowe 

§ 20 

Traci moc uchwała nr XII/59/2007 Rady Gminy 
Jordanów Śląski z dnia 27 grudnia 2007 r. w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków przyznawania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Jordanów Śląski, oraz kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osią-
gniscia dydaktyczno-wychowawcze.  
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§ 21 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Jordanów Śląski.  

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW CHOLEWA 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXVIII/339/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia ien  za usougi przewozowe transportu zbiorowego 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, 
poz.1591 ze. zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 
cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 50, 
poz. 601 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

1. Ustala sis nastspujące streuy komunikacyjne na 
terenie gminy Kobierzyce: 
1) Streua 1 (KO-1) − Bielany Wrocławskie − 

Wrocław 
2) Streua 2 (KO-2) − Bielany Wrocławskie − 

Wierzbice 
3) Streua 3 (KO-3) − Wierzbice – Tyniec nad 

Ślsżą 

§ 2 

1. Ustala sis opłaty za usługi przewozowe trans-
portu zbiorowego świadczonych przez gmins 
Kobierzyce w nastspujących wysokościach: 
1) bilety jednorazowe: 

a) na krótki przejazd pomisdzy sąsiednimi 
miejscowościami w Gminie  
Kobierzyce 2,00 zł 

b) opłata za przejazd w granicach  
1 streuy 2,50 zł 

c) opłata za przejazd w granicach  
2 streu 3,50 zł 

d) opłata za przejazd w granicach  
3 streu 4,00 zł 

2) bilety imienne streuowe 10-dniowe ważne na 
liniach 852, 862, 872, 892: 
a) bilet ważny na terenie 1 streuy 20,00 zł 
b) bilet ważny na terenie 2 sąsiadujących 

streu 30,00 zł 
c) bilet ważny na terenie wszystkich  

streu 37,00 zł 

3) bilety imienne streuowe miesisczne ważne na 
liniach 852, 862, 872, 892: 
a) bilet ważny na terenie 1 streuy 47,00 zł 
b) bilet ważny na terenie 2 sąsiadujących 

streu 80,00 zł 
c) bilet ważny na terenie wszystkich  

streu 100,00 zł 
4) bilety imienne 30-dniowe zintegrowane 

obejmujące wszystkie linie komunikacji mis-
dzygminnej oraz komunikacji miejskiej we 
Wrocławiu: 
a) bilet 30-dniowy ważny na liniach komuni-

kacji misdzygminnej oraz na wszystkich li-
niach normalnych we Wrocławiu: 
− Wrocław + 1 streua (KO-1) 96,00 zł 
− Wrocław + 2 streuy (KO-1,  

KO-2) 120,00 zł 
− Wrocław + wszystkie streuy 135,00 zł 

b) bilet 30-dniowy ważny na liniach komuni-
kacji misdzygminnej oraz na wszystkich li-
niach normalnych i pospiesznych we Wro-
cławiu: 
− Wrocław + 1 streua (KO-1) 110,00 zł 
− Wrocław + 2 streuy (KO-1,  

KO-2) 134,00 zł 
− Wrocław + wszystkie streuy 149,00 zł 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/22/09 z dnia 19 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 2 ust. 1 pkt 4). 
2. Opłata za przewóz bagażu niezależnie od liczby 

streu 2,00 zł 
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§ 3 

Ceny ustalone w niniejszej uchwale mają charakter 
cen maksymalnych. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXVIII/344/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia regula inu wynagradzania nauizyiieli zatrudnionyia w 
szsooaia i plaiówsaia oświatowyia, dla stóryia organe  prowadzsiy  
west G ina Kobierzyie, oraz sryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
            nauizyiieli za iia osisgnięiia dydastyizno-wyiaowawize 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 49 ust. 1 i 2 
w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 
ze zm.) i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(tekst jednolity 
z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracs w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Kobie-
rzyce, oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągniscia dydaktyczno-
wychowawcze, w roku 2009. 

I. POSTANOWIENIA OGLLNE 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego regulami-
nu jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) ustawie − należy przez to rozumieć ustaws z 

dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 
(tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 
zm.), 

2) rozporządzeniu − należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wynagradzania za pracs w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze 
zm.), 

3) szkole − należy przez to rozumieć szkoły, gimna-
zja i przedszkola bsdące jednostkami organiza-
cyjnymi Gminy, 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze − należy przez to 
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, 
o której mowa w pkt 3, 

5) uczniu − należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

6) nauczycielu − należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach bsdących jednostkami organizacyjnymi 
Gminy Kobierzyce, 

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
− należy przez to rozumieć tygodniowy wymiar 
godzin, o którym mowa w art. 42a, 42b i 42c 
ustawy, 

8) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Kobierzyce. 
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§ 3 

1. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli 
przyjmuje sis sums liczby nauczycieli pełnoza-
trudnionych i liczby nauczycieli niepełnozatrud-
nionych w przeliczeniu na pełny wymiar godzin. 

2. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze wylicza sis według zaszeregowania 
płacowego proporcjonalnie do wymiaru godzin. 

II. DODATKI FUNKCYJNE 

§ 4 
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora, przysługuje dodatek uunkcyjny w wy-
sokości uzależnionej od ilości oddziałów. 

 
 

Lp. Stanowisko 
miesiscznie  
w złotych 

Przedszkola  
1) dyrektor przedszkola liczącego od 2−3 oddziałów od 300−600 
2) dyrektor przedszkola liczącego od 4−5 oddziałów od 400−700 

1 

3) dyrektor przedszkola liczącego od 6−8 oddziałów od 500−800 
Szkoły podstawowe i gimnazja  
1) dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów od 400−800 
2) dyrektor szkoły liczącej od 8−15 oddziałów od 500−1000 
3) dyrektor szkoły liczącej od 16−25 oddziałów od 600−1200 

2 

4) dyrektor szkoły liczącej 26 i wiscej oddziałów od 700−1500 
  

2. Dodatek uunkcyjny dla dyrektora szkoły przyzna-
je Wójt na czas określony nie dłuższy niż 1 rok 
szkolny. Dodatek uunkcyjny w wysokości usta-
lonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrek-
torowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego nastspującego po trzech miesiącach za-
stspstwa.  

3. Dodatek uunkcyjny dla nauczycieli, którym po-
wierzono stanowisko kierownicze, przyznaje dy-
rektor szkoły w wysokości: 
1) dla wicedyrektora do 50% odpowiedniego 

dodatku dyrektora, 
2) dla innych stanowisk kierowniczych w szkole 

do 30% dodatku uunkcyjnego dyrektora. 

§ 5 

1. Nauczycielowi sprawującemu uunkcjs opiekuna 
stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki do-
datek uunkcyjny w wysokości 30 zł miesiscznie 
za każdego nauczyciela stażysts. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysłu-
guje w okresie przerwy w odbywaniu stażu 
przez nauczyciela, nad którym pełniono opieks.  
Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem 
rozpoczscia kontynuacji stażu przez nauczyciela 
podlegającego opiece. 

3. Dodatek uunkcyjny nauczycielowi z tytułu po-
wierzenia mu uunkcji opiekuna stażu przyznaje 
dyrektor szkoły. 

§ 6 

1. Nauczycielowi bez wzglsdu na stopień awansu 
zawodowego przysługuje dodatek uunkcyjny z 
tytułu powierzenia mu wychowawstwa mie-
siscznie: 
1) w przedszkolu i oddziale klasy D0” w wyso-

kości 70 zł, 
2) w szkole podstawowej w wysokości 100 zł, 
3) w gimnazjum w wysokości 120 zł. 

2. Dodatek uunkcyjny nauczycielowi z tytułu po-
wierzenia mu wychowawstwa klasy przyznaje 
dyrektor szkoły. 

§ 7 

1. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze, wychowawstwo lub uunkcjs opie-
kuna stażu na czas określony, traci prawo do 
dodatku uunkcyjnego z upływem tego czasu,  
a w razie wcześniejszego odwołania − z końcem 
tego miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a 
jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca − od tego dnia. 

2. Dodatek uunkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
-usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w 
okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okre-
sach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca 
nastspującego po miesiącu, w którym nauczy-
ciel zaprzestał pełnienia z innych powodów 
obowiązków, do których jest przypisany ten do-
datek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiąz-
ków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca − od 
tego dnia. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-17/23/09 z dnia 19 stycznia 2009 
r. stwierdzono nieważność § 7 ust. 1 i ust. 2). 

III. DODATKI ZA WARUNKI PRACY 

§ 8 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne lub 
uciążliwe warunki pracy zgodnie z postanowie-
niami art. 34 ust. 1 ustawy oraz § 8 i § 9 rozpo-
rządzenia w nastspujących przypadkach: 
1) Dodatek za pracs w warunkach trudnych 

przysługuje: 
a) nauczycielom prowadzącym indywidualne 

nauczanie dziecka zakwaliuikowanego do 
kształcenia specjalnego − 10% otrzymy-
wanego wynagrodzenia zasadniczego, 

b) nauczycielom prowadzącym indywidualne 
zajscia rewalidacyjno-wychowawcze z 
dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu 
głsbokim przysługuje dodatek w wysoko-
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ści 20% otrzymywanego wynagrodzenia 
zasadniczego, 

c) nauczycielom prowadzącym zajscia dy-
daktyczne w klasach, do których uczssz-
czają uczniowie, którzy posiadają orzecze-
nia o niepełnosprawności lub na podsta-
wie orzeczenia poradni psychologiczno-
peda-gogicznej realizują program szkoły 
specjalnej, a także nauczycielom klas inte-
gracyjnych przysługuje dodatek w wyso-
kości od 5 do 20% otrzymywanego wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

d) nauczycielom prowadzącym zajscia dy-
daktyczne w klasach łączonych przysługu-
je dodatek w wysokości 10% otrzymywa-
nego wynagrodzenia zasadniczego. 

2) Dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążli-
wych w wysokości 10% stawki godzinowej 
przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą 
zajscia w klasie, w której znajduje sis co 
najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością 
określoną w § 2 rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 
r. w sprawie kryteriów oceny niepełnospraw-
ności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. 
U. Nr 17, poz. 162) oraz w § 32 ust. 1 roz-
porządzenia Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 
w sprawie orzekania o niepełnosprawności  
i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, 
poz. 1328). 

§ 9 

1. Dodatek za warunki pracy wypłaca sis w cało-
ści, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w 
warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodli-
wych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar 
zajsć. Dodatek wypłaca sis w wysokości pro-
porcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warun-
kach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla 
zdrowia tylko czsść obowiązującego wymiaru 
zajsć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym 
wymiarze godzin. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego  NK.II.0911-17/23/09 z dnia 19 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 zdanie 
1 we uragmencie: Dlub szkodliwych” oraz zdanie  
2 we uragmencie: Dlub szkodliwych”). 
2. Dodatek przysługuje za godziny euektywnie 

przepracowane. 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego  NK.II.0911-17/23/09 z dnia 19 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 2). 

§ 10 

Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala  
i przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt. 

IV. DODATKI MOTYWACYJNE 

§ 11 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest jakość świadczonej pracy, w tym 
związanej z powierzonym stanowiskiem kierowni-

czym lub dodatkowym zadaniem oraz posiadanie co 
najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny 
dorobku zawodowego. 

§ 12 

Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przysługuje 
za: 
1. Uzyskiwanie udokumentowanych osiągnisć dy-

daktycznych uczniów, a w szczególności: 
1) osiągnisć edukacyjnych, ocenianych z 

uwzglsdnieniem możliwości uczniów oraz 
warunków pracy nauczyciela, potwierdzo-
nych wynikami klasyuikacji lub promocji, a 
także euektami egzaminów i sprawdzianów, 

2) osiągnisć w konkursach, turniejach i olimpia-
dach oraz w innych obszarach działań, zwią-
zanych z realizowanym procesem dydaktycz-
nym, 

2. Uzyskiwanie pozytywnych euektów w pracy 
wychowawczo-opiekuńczej, a w szczególności: 
1) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-

chowawczych uczniów poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną 
edukacjs, planowania własnej przyszłości, 
pracy nad sobą oraz właściwych postaw mo-
ralnych i społecznych, 

2) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie 
agresji, patologiom i uzależnieniom, 

3) aktywne i euektywne działania na rzecz 
uczniów potrzebujących opieki, z uwzglsdnie-
niem ich potrzeb, w szczególności w stałej 
współpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, 

3. Stałe podnoszenie kwaliuikacji skutkujące adap-
tacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych 
metod nauczania i wychowania. 

4. Zaangażowanie w realizacjs czynności i zajsć, o 
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy, w 
tym w szczególności: 
1) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych, 
2) udział w komisjach egzaminacyjnych, o któ-

rych mowa w przepisach w sprawie warun-
ków i sposobu oceniania, klasyuikowania i 
promowania uczniów i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych, 

3) opieka i koordynowanie prac samorządu 
uczniowskiego lub organizacji uczniowskich 
działających w szkole, 

4) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiąz-
kowych zajsć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, w tym uwzglsdniających potrzeby 
uczniów, 

5) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia 
szczególnie uzdolnionego. 

5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz 
dbałość o estetyks powierzonych pomieszczeń i 
sprawność pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych, 

6. Systematyczne i prawidłowe prowadzenie do-
kumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
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7. Aktywny udział w realizowaniu innych zadań na 
rzecz edukacji. 

§ 13 

Dodatek motywacyjny dla dyrektora przysługuje za: 
1. Racjonalne gospodarowanie środkami uinanso-

wymi szkoły: 
1) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w 

oparciu o posiadane środki uinansowe, 
2) podejmowanie działań zmierzających do 

wzbogacenia majątku szkolnego, 
3) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz właściwe ich wykorzystanie na cele 
szkoły, 

4) podejmowanie działań zapewniających 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantującym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Sprawność organizacyjną w realizacji zadań 
szkoły: 
1) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość 

realizacji zadań i zarządzeń, 
2) podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwa-
liuikacji zawodowych, 

3) polityka kadrowa, 
4) organizowanie wewnstrznego doskonalenia 

nauczycieli, 
5) współpraca z placówkami doskonalenia na-

uczycieli, 
6) podejmowanie  działań mających na celu 

promowanie szkoły. 
3. Wysokie euekty w pracy dydaktyczno-

wychowawczej szkoły: 
1) osiągniscia uczniów: naukowe, sportowe, ar-

tystyczne w skali regionu, województwa, 
kraju, 

2) poszerzona ouerta szkoły poprzez wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji pe-
dagogicznych oraz innych rozwiązań meto-
dycznych, 

3) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-
przez rozwiązywanie konkretnych problemów 
wychowawczych, podejmowanie euektyw-
nych działań prouilaktycznych zapobiegają-
cych zagrożeniom społecznym, 

4) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsisbiorczości 
uczniów, 

5) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno-kulturalnymi, 

6) konstruktywna współpraca z radą szkoły, ra-
dą rodziców i samorządem uczniowskim. 

§ 14 

1. Wysokość środków uinansowych przeznaczo-
nych na dodatek motywacyjny w szkole stanowi 
suma: 
1) iloczynu kwoty 110 zł i liczby etatów przeli-

czeniowych, 
2) przyznanego przez Wójta dodatku motywa-

cyjnego dyrektora. 
2. Dodatek motywacyjny: 

1) dla nauczyciela nie może być wyższy niż 
20% jego wynagrodzenia zasadniczego i nie 
niższy niż 4% jego wynagrodzenia zasadni-
czego, 

2) dla dyrektora nie może być wyższy niż 50% 
jego wynagrodzenia zasadniczego i nie niższy 
niż 4% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje sis na czas 
określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor, 
a w stosunku do dyrektora Wójt, uwzglsdniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa 
w § 12 i § 13. 

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie 
przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, 
zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden mie-
siąc, w okresie, za który nie przysługuje wyna-
grodzenie zasadnicze, oraz w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-17/23/09 z dnia 19 stycznia 

2009 r. stwierdzono nieważność § 14 ust. 5). 

V. DODATEK ZA WYSŁUG  LAT 

§ 15 

Dodatek za wysługs lat przysługuje nauczycielom 
zgodnie z postanowieniem art. 33 ust. 1 i art. 39 
ust. 3 i 4 ustawy oraz § 7 rozporządzenia. 

VI. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY  
PONAD-WYMIAROWE ORAZ GODZINY 

DORAŹNYCH ZAST PSTW 

§ 16 

1. Wynagrodzenie za jedną godzins ponadwymia-
rową nauczyciela ustala sis dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawks wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została realizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesisczną liczbs godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla ro-
dzaju zajsć dydaktycznych, wychowawczych 
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach go-
dzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzins doraźnego za-
stspstwa ustala sis,  z zastrzeżeniem ust 3, w 
sposób określony w ust. 1, o ile w czasie tego 
zastspstwa realizowane były zajscia zgodnie z 
planem i programem nauczania danej klasy. 

3. Dla nauczyciela realizującego tygodniowy wy-
miar godzin ustalony w art. 42 ust. 4a ustawy 
wynagrodzenie za jedną godzins doraźnego za-
stspstwa realizowanego na zasadach, o których 
mowa w ust. 2, ustala sis, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawks wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniających do dodatku) przez 
miesisczną liczbs godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

4. Miesisczną liczbs godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
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której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje sis mnożąc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajsć do 0,5 godziny pomija sis, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy sis za pełną godzins. 

VII. NAGRODY DLA NAUCZYCIELI ZA 
OSIĄGNI CIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE 

§ 17 

1. Tworzy sis w budżecie specjalny uundusz na-
gród dla nauczycieli za ich osiągniscia dydak-
tyczno-wychowawcze w wysokości 1% środ-
ków planowanych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. 

2. Ustala sis nastspujący podział środków uundu-
szu, o którym mowa w ust. 1: 
1) 80% przeznacza sis na nagrody Dyrektora, 
2) 20% przeznacza sis na nagrody Wójta. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 
1) ze środków określonych w ust. 2 pkt 1 − Dy-

rektor szkoły (placówki), 
2) ze środków określonych w ust. 2 pkt 2 − 

Wójt. 

§ 18 

1. Nagrods nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły 
po przepracowaniu przez niego w szkole mini-
mum roku oraz gdy nauczyciel posiada co naj-
mniej dobrą ocens pracy lub pozytywną ocens 
dorobku zawodowego, a także: 
1) osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwier-

dzone w sprawdzianach lub egzaminach, 
2) stosuje nowoczesne, euektywne metody na-

uczania i wychowania, 
3) popularyzuje własne osiągniscia poprzez or-

ganizacjs lekcji i zajsć otwartych, 
4) doskonali sis zawodowo, chstnie dzieli sis 

swoją wiedzą i doświadczeniem z pozostały-
mi nauczycielami, 

5) rzetelnie sprawuje powierzoną uunkcjs koor-
dynatora zespołu przedmiotowego, wycho-
wawczego lub opiekuna stażu, 

6) przestrzega porządku pracy (jest punktualny, 
właściwie pełni dyżur, prawidłowo prowadzi 
dokumentacjs, chstnie uczestniczy w impre-
zach organizowanych przez szkołs pełniąc 
obowiązki opiekuna), 

7) aktywnie uczestniczy w tworzeniu, aktualiza-
cji, nowelizacji dokumentów prawa we-
wnątrzszkolnego, 

8) wykazuje sis umiejstnościami organizator-
skimi, dba o powierzony sprzst i urządzenia 
szkolne, mobilizuje uczniów do działań na 
rzecz ładnego wystroju klas, czystości i po-
rządku, 

9) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne. 

2. Dyrektor może przyznać również nagrods na-
uczycielowi podejmującemu nastspujące działa-
nia i osiągającemu euekty: 
1) w pracy z uczniem zdolnym np. zajscie przez 

ucznia wysokiej lokaty w konkursach szkol-
nych lub pozaszkolnych przedmiotowych i in-

nych np. zawodach sportowych, konkursach 
artystycznych itp. 

2) w rozwijaniu zainteresowań uczniów poprzez: 
a) opieks nad organizacjami działającymi w 

szkole, 
b) organizowanie imprez szkolnych, wycie-

czek, wyjazdów edukacyjnych, 
c) organizowanie imprez sportowych, kon-

kursów przedmiotowych, szkolnych i 
gminnych oraz udział w konkursach wyż-
szego szczebla (rejonowych, powiato-
wych, wojewódzkich). 

3) w pracy z uczniem mającym trudności w na-
uce, 

4) w rozwijaniu współpracy z rodzicami i śro-
dowiskiem mającej na celu: 
a) mobilizowanie rodziców do pracy na rzecz 

szkoły, 
b) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzica-

mi, a przez to natychmiastowe reagowa-
nie w sytuacjach szczególnych (np. 
znaczne pogorszenie sytuacji materialnej 
ucznia, zaobserwowane patologie), 

c) wpływanie na organizacje środowiskowe 
celem podejmowania działań na rzecz 
szkoły i aktywne uczestnictwo w impre-
zach realizowanych przez te organizacje. 

§ 19 

1. Wysokość indywidualnej Nagrody Wójta Gminy 
Kobierzyce wynosi do 50% nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu II stopnia. 

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, przyznawa-
na jest nauczycielom mianowanym i dyplomo-
wanym posiadającym uzyskaną w ciągu ostat-
nich 5 lat co najmniej dobrą ocens pracy peda-
gogicznej oraz misdzy innymi za: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-

wychowawczej, 
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu 

potwierdzonych w sprawdzianach i eg-
zaminach przeprowadzonych przez okrs-
gową komisjs egzaminacyjną, 

b) podejmowanie działalności innowacyjnej 
w zakresie wdrażania nowatorskich me-
tod nauczania i wychowania, opraco-
wywania autorskich programów i publi-
kacji, 

c) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu 
potwierdzone zakwaliuikowaniem 
uczniów do udziału w regionalnych lub 
ogólnopolskich etapach olimpiad przed-
miotowych, zajsciem przez uczniów wy-
sokich lokat w konkursach, zawodach, 
przeglądach i uestiwalach wojewódzkich 
i ogólnopolskich, 

d) posiadanie udokumentowanych osią-
gnisć w pracy z uczniami uzdolnionymi 
lub z uczniami mającymi trudności w na-
uce, 

e) przygotowywanie i wzorowe organizo-
wanie uroczystości szkolnych lub śro-
dowiskowych, 

u) prowadzenie znaczącej działalności wy-
chowawczej w klasie lub szkole, w 
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szczególności przez organizowanie wy-
cieczek, udział uczniów w spektaklach 
teatralnych, koncertach, wystawach, 
spotkaniach, 

g) organizowanie imprez kulturalnych, spor-
towych, rekreacyjnych i wypoczynko-
wych, 

h) organizowanie letniego lub zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 
a) zapewnianie pomocy i opieki uczniom 

lub wychowankom, bsdącym w trudnej 
sytuacji materialnej lub życiowej, pocho-
dzącym z rodzin ubogich lub patologicz-
nych, 

b) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej i niedostosowania spo-
łecznego wśród dzieci i młodzieży, 

c) organizowanie współpracy szkoły z jed-
nostkami systemu ochrony zdrowia, po-
licją, organizacjami i stowarzyszeniami 
oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i 
zwalczania przejawów patologii społecz-
nej i niedostosowania społecznego 
wśród dzieci i młodzieży, 

d) organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły, rozwijanie uorm współdziałania 
szkoły z rodzicami, 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej: 
a) organizowanie i udział w uormach do-

skonalenia zawodowego, 
b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji 

zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracs w zawodzie nauczyciela.  

3. Wójt może przyznać nauczycielowi Nagrods z 
własnej inicjatywy. Liczba nagrodzonych w 
tym trybie nauczycieli nie może przekroczyć 2 
kandydatów. 

4. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie 
Nagrody Wójta nauczycielowi przysługuje: 
1) dyrektorowi szkoły,  
2) kierownikowi Reueratu Edukacji, Kultury i 

Sportu 
3) radzie szkoły. 

5. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie 
Nagrody Wójta dyrektorowi szkoły przysługuje: 

1) kierownikowi Reueratu Edukacji, Kultury i 
Sportu, 

2) radzie szkoły. 
6. Wniosek o nagrods Wójta stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu. 
7. Wniosek o Nagrods Wójta składa sis w sekre-

tariacie Wójta w terminie do 15 września da-
nego roku. 

8. Nagrody, o których mowa w § 17, 18 i 19, 
przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. W uzasadnionych przypadkach można 
przyznać nauczycielowi nagrods w innym cza-
sie. 

9. Nauczyciel, któremu została przyznana nagro-
da, otrzymuje dyplom, którego odpis zamiesz-
cza sis w jego aktach osobowych. 

10. Nagrody z uunduszu określonego w § 17 mają 
charakter uznaniowy. 

11. Organ prowadzący może zwiskszyć wysokość 
środków na nagrody określone w § 17 ust. 2 
pkt 2. 

§ 20 

Traci moc uchwała XIV/178/07 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 27 października 2007 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-
wych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyzna-
wania nagród dla nauczycieli za ich osiągniscia 
dydaktyczno-wychowawcze.  

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY KONDRATOWICE 
NR XXXI/184/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie osreślenia zasad zwrotu wydatsów poniesionyia na świadizenia 
po oiy spooeiznew w ra aia realizaiwi zadań woasnyia g iny w for ie 
                                            zasupu posiosu 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 115, 
poz. 728), art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku 
o ustanowieniu programu wieloletniego DPomoc państwa w zakresie doży-
wiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Gminy w Kondratowicach uchwa-
la, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Pomoc w zakresie dożywiania przyznaje sis w po-
staci posiłku, świadczenia pienisżnego na zakup 
posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i 
uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimna-
zjalnej oraz osobom znajdującym sis w trudnej sy-
tuacji. 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-3/43/09 z dnia 22 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 1) 

§ 2 

Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać 
nieodpłatnie dzieci do lat 7, uczniowie szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
oraz w szczególności osoby samotne, w podeszłym 
wieku, chore lub niepełnosprawne, jeżeli dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego, okre-
ślonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej. 

§ 3 

1. Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie może być przyznana osobom wymie-
nionym w § 2, których dochód kształtuje sis 
powyżej 200% kryterium dochodowego okre-
ślonego w ustawie o pomocy społecznej pod 
warunkiem zwrotu kosztów. 

2. Wysokość odpłatności jest uzależniona od do-
chodu według zasad określonych w niniejszej 
tabeli: 

 
 
 

 

Dochód ustalony wg  
art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy  

o pomocy społecznej 

Wysokość zwrotu  
wydatków poniesionych 

na zakup posiłku 
Powyżej 200% do 300%    50% 

Powyżej 300%  100% 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXIV/176/98 Rady Gminy 
w Kondratowicach z dnia 27 marca 1998 roku w 
sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na 
świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
gminy w zakresie dożywiania dzieci. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 6 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakato-
wanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzsdzie Gminy w 
Kondratowicach. 

§ 7 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzsdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

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

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
ALEKSANDER SKORUPSKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 179/XXVI/08 

z dnia 10 grudnia 2008 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownisa G innego Ośrodsa Po oiy Spooeiznew 
w Nowew Rudzie do prowadzenia postępowań polegawsiyia na podew owaniu 

dziaoań wobei doużnisów ali entaiywnyia 

 Na podstawie art. 39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm.) oraz art.31 
ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda  
uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Upoważnia sis Kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowej Rudzie do prowadzenia 
postspowań polegających na podejmowaniu działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U.  
Nr 192, poz.1378 z późn. zm.). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzsdo-
wym Województwa Dolnośląskiego, w Biuletynie 

Inuormacji Publicznej oraz podaniu do publicznej 
wiadomości  poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń Urzsdu Gminy Nowa Ruda i tablicy ogło-
szeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowej Rudzie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 184/XXVII/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

z ieniawsia uiawaoę w sprawie  osreślenia górnyia stawes opoat za usougi 
usuwania odpadów  z nieruiao ośii na terenie G iny Nowa Ruda 

 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.) 
oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U.  z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
Rada Gminy  Nowa Ruda uchwala, co nastspuje: 

 
 
 

§ 1 

W  uchwale nr 97/XIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda 
z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie  określenia 
górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów 
z nieruchomości na terenie Gminy Nowa Ruda 
wprowadza sis nastspujące zmiany:                                        
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

D§ 1    
Ustala sis górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie: 
1) odbioru odpadów komunalnych w wysokości 

70,00 zł brutto/m3, 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych w wysokości 
45,00 zł brutto/m3.” 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi  Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzsdo-
wym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie 
Rady Gminy  Nowa Ruda, Urzsdu Gminy Nowa 
Ruda,  na terenie sołectw Gminy Nowa  Ruda  oraz 
na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZACA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 185/XXVII/08 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

z ieniawsia uiawaoę w sprawie zasad gospodarowania nieruiao ośiia i 
stanowisiy i woasność G iny Nowa Ruda 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. Da”, art. 40 ust. 1, ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, 
art.34 ust. 4 i 6, art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust.1 pkt 6,7 i 10, 
ust. 2c, art. 70 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 – z późniejszymi zmianami oraz art. 13 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy 
Nowa Ruda uchwala, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 112/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda 
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami stanowiącymi 
własność Gminy Nowa Ruda (Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 49, poz. 659) 
zmienionej uchwałą nr 142/XX/08 z dnia  
30 czerwca 2008 roku (Dziennik Urzsdowy Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 232, poz. 2582); 
uchwałą nr 171/XXIV/08 z 27 października  2008 
roku (Dziennik Urzsdowy Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 309, poz. 3710) wprowadza sis nastspu-
jące zmiany: 
1) § 3 pkt 10    otrzymuje brzmienie: 

D10) wnosi nieruchomości jako wkład niepie-
nisżny (aport) do spółek prawa handlowego.” 

2) §16:  
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

D2. W budynkach wielolokalowych, w któ-
rych znajdują sis co najmniej dwa lokale 
mieszkalne boniuikaty wynoszą:  
a) w przypadku, gdy nabywca dokonuje 

zapłaty ceny sprzedaży za lokal 
mieszkalny jednorazowo w całości 
przed zawarciem umowy przenoszą-
cej własność − 90%, 

b) w przypadku, gdy nabywca dokonuje  
zapłaty ceny sprzedaży za lokal 
mieszkalny w ratach − 85%.” 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
D3. W budynkach wielolokalowych, w przy-

padku, gdy na skutek jednoczesnej 
sprzedaży lokali  mieszkalnych budynek 
przestaje być własnością Gminy w ja-
kimkolwiek udziale, boniuikaty wynoszą: 
1) gdy nabywca dokonuje zapłaty ceny 

sprzedaży za lokal mieszkalny: 
a) jednorazowo w całości przed za-

warciem umowy przenoszącej 
własność − 95%, 

b) w ratach – 90%; 
2) gdy w okresie dwóch lat przed złoże-

niem wniosku o nabycie w lokalu lub 
budynku nie były prowadzone remon-
ty inwestycyjne, a nabywca dokonuje 
zapłaty ceny sprzedaży za lokal 
mieszkalny: 
a) jednorazowo w całości przed za-

warciem umowy przenoszącej 
własność − 99%, 

b) w ratach – 95%.” 
3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
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D6. W razie zbiegu praw do boniuikat 
wynikających z ustawy z boniuikatami 
przewidzianymi w niniejszym paragra-
uie, boniuikaty te stosuje sis po zasto-
sowaniu boniuikaty ustawowej,    jed-
nak nie wiscej niż 99% ceny nieru-
chomości ustalonej zgodnie z art. 67 
ust.3 ustawy.” 

3) w  § 20 ust. 1 dodaje sis pkt 5 i 6 w brzmie-
niu: 
D5) regulacją granic”, 
D6) realizacją roszczeń do czsści nieruchomo-
ści”  

4) w  § 39: 
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

D4. Współczynnik stawki czynszu za 1 m2 
powierzchni gruntu związanego z działal-
nością wynosi 0,06 stawki bazowej. 
Stawka czynszu dla gruntu związanego z 
działalnością dla powierzchni powyżej 100 
m2 ustalana jest przez Wójta w drodze za-
rządzenia. W przypadku zaprzestania dzia-
łalności przez okres co najmniej trzech 
miesiscy, współczynnik wynosi 1,00.” 

2) ust.14 otrzymuje brzmienie: 
D14. Stawka czynszu dla gruntów le-
śnych, sadów, rowów, gruntów pod wo-
dami powierzchniowymi płynącymi i stoją-
cymi ustalana jest przez Wójta w drodze 
zarządzenia.” 

3) dodaje sis ust. 16 w brzmieniu: 
D16. Stawka czynszu dla nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej przeznaczone 
na cele parkingowe ustalana jest przez 
Wójta w drodze zarządzenia.” 

4) dodaje sis ust.17 w brzmieniu: 
D17. Współczynnik stawki czynszu za  
1 m2  powierzchni gruntu rolnego związa-

nego z działalnością  wynosi 0,06 stawki 
bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni nie-
ruchomości innych niż rolne. Stawka 
czynszu dla gruntu związanego z działal-
nością dla powierzchni powyżej 100 m2 
ustalana jest przez Wójta w drodze zarzą-
dzenia. W przypadku zaprzestania działal-
ności przez okres co najmniej trzech mie-
siscy, współczynnik wynosi 1,00.” 

§ 2 

Do spraw  prowadzonych w trybie bezprzetargo-
wym, wszczstych przed dniem  wejścia w życie 
niniejszej uchwały,  w których nie doszło jeszcze do 
podpisania protokołu rokowań lub do zawarcia 
umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy, stosuje 
sis przepisy uchwały.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi  Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzsdo-
wym Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie 
Rady Gminy  Nowa Ruda, Urzsdu Gminy Nowa 
Ruda, na terenie sołectw Gminy Nowa Ruda  oraz 
na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. 

§ 5 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

TERESA PAŹDZIERNIAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA  
NR XXVI/130/08 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie regula inu dodatsów i innyia ssoadnisów  
wynagrodzenia nauizyiieli oraz warunsów iia obliizania i wypoaiania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w nawiązaniu do art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późn. zm.) uchwala sis, co nastspuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sis Regulamin dodatków i innych składni-
ków wynagrodzenia nauczycieli oraz warunków ich 
obliczania i wypłacania. 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogólne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1) Szczegółowe warunki przyznawania i ustalania 

wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia: 
a) dodatku za wysługs lat, 
b) dodatku motywacyjnego, 
c) dodatku uunkcyjnego, 
d) dodatku za warunki pracy, 

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastspstw. 

3) Warunki przyznawania i ustalania wysokości 
nagród z uunduszu specjalnego. 

4) Warunki przyznawania i ustalania wysokości 
dodatku mieszkaniowego. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole, należy przez to rozumieć: szkołs pod-

stawową oraz gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Pielgrzymka, 

3) dyrektorze należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Pielgrzymka, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć 
ustaws z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.), 

6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz wynagradzania za pracs w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. 
zm.), 

7) gminie, należy przez to rozumieć Gmins Piel-
grzymka. 

8) urzsdzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy 
Pielgrzymka. 

R o z d z i a ł   II 

Dodates za wysougę lat 

§ 4 

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innych okresów uprawniających do dodat-
ku za wysługs lat ustala sis w oparciu o zasady 
wynikające z § 7 rozporządzenia, o którym mowa 
w § 3 pkt 6 niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł   III 

Dodates  otywaiywny 

§ 5 

Dodatek motywacyjny może być przyznany na-
uczycielowi, posiadającemu kwaliuikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go 
szkole, bez wzglsdu na stopień awansu zawodo-
wego oraz w oparciu o zasady wynikające z § 6 
rozporządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 6 niniej-
szej uchwały, a w szczególności: 
a) przygotował uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, zawodach lub innych uormach 
reprezentowania szkoły, 

b) stosował własne programy autorskie, 
c) wprowadzał innowacje pedagogiczne, 
d) stosował metody aktywizujące młodzież do pod-

noszenia osiąganych wyników, 
e) organizował imprezy szkolne: akademie, spotka-

nia z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne itp., 
u) organizował imprezy o zasisgu gminnym lub 

powiatowym, 
g) brał czynny udział w spotkaniach metodycznych, 

współpracował z doradcą metodycznym oraz 
zdobytą wiedzs i umiejstności wykorzystał w 
codziennej pracy, 

h) diagnozował i analizował euekty własnej pracy i 
ich wyniki oraz uwzglsdniał je we własnym pla-
nie rozwoju, bądź dalszej pracy,  
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i) podnosił swoje kwaliuikacje (wewnątrz szkolne 
doskonalenie nauczycieli, krótkie uormy doskona-
lenia, udokumentowane samokształcenie, kursy 
kwaliuikacyjne, studia podyplomowe),  

j) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 
nauczycieli (prowadził zajscia, szkolenia, lekcje 
otwarte, opracował projekty dydaktyczne i inne 
), 

k) był opiekunem stażysty, który otrzymał pozy-
tywną ocens dorobku zawodowego,  

l) aktywnie realizował zadania statutowe szkoły,  
m) uczestniczył w pracach komisji opracowującej 

dokumentacjs dotyczącą pracy szkoły (statut 
wewnątrz szkolny, system oceniania, program 
wychowawczy szkoły, inne),  

n) uczestniczył w pracach państwowej komisji 
egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egzami-
nacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzami-
nu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowa-
nia zawodowego,  

o) posiada inne osiągniscia ważne dla jakości pracy 
szkoły. 

§ 6 

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek 
motywacyjny do 10 % jego wynagrodzenia za-
sadniczego. 

2. Dyrektorowi może być przyznany dodatek mo-
tywacyjny do 20 % jego wynagrodzenia zasad-
niczego. 

§ 7 

1. Dodatek motywacyjny jest wypłacany w miars 
posiadanych środków uinansowych; jego wyso-
kość nie może przekroczyć 2% uunduszu płac 
przeznaczonego na wynagrodzenia zasadnicze w 
danej szkole. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
cieli ustala dyrektor szkoły na podstawie opra-
cowanego przez szkołs kryterium. 

§ 8 

1. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje 
dyrektor w ramach przyznanego szkole uunduszu 
plac przeznaczonego na wynagrodzenie zasadni-
cze w danej szkole. 

2. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przy-
znaje wójt. 

§ 9 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje sis na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesis-
cy. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracs w danej 
szkole przyznanie dodatku motywacyjnego na-
stspuje po upływie co najmniej 1 roku zatrud-
nienia. 

§ 10 

1. Decyzjs o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje sis nauczycielowi w uormie pisemnej. 
Decyzja ta nie jest decyzją w rozumieniu przepi-
sów Kodeksu postspowania administracyjnego. 

2. Kopis decyzji włącza sis do akt osobowych na-
uczyciela. 

R o z d z i a ł   IV 

Dodates funsiywny 

§ 11 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole 
przewidziane w statucie szkoły, przysługuje doda-
tek uunkcyjny, w wysokości określonej w tabeli: 
 

Lp. Stanowisko Miesiscznie w zł 
1. Szkoły wszystkich typów 

– dyrektor szkoły liczącej do 
7 oddziałów 

– dyrektor szkoły liczącej od 
8 do 9 oddziałów 

 
350–500 

 
400–700 

 
§ 12 

Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora lub kierownika na czas określony, traci prawo 
do dodatku uunkcyjnego z upływem tego okresu, a 
w razie wcześniejszego odwołania –z końcem mie-
siąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwo-
łanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 
(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/33/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 12). 

§ 13 

1. Decyzjs w sprawie przyznania i wysokości do-
datku uunkcyjnego poszczególnym dyrektorom 
podejmuje wójt. 

2. Wysokość dodatków uunkcyjnych osób zajmują-
cych inne stanowiska kierownicze ustala dyrek-
tor szkoły mając na wzglsdzie liczbs oddziałów 
wymienionych w § 11 niniejszej uchwały. 

3. Decyzjs o przyznaniu dodatku uunkcyjnego przy-
znaje sis w uormie pisemnej. 

4. Kopis decyzji składa sis do akt osobowych. 

§ 14 

Wysokość dodatku uunkcyjnego, w granicach sta-
wek określonych tabelą, ustala sis uwzglsdniając 
misdzy innymi: 
a) znajomość przepisów prawa, a w szczególności 

przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, 
ustawy o uinansach publicznych, ustawy o za-
mówieniach publicznych, przepisów wewnstrz-
nych jednostki oraz ich prawidłowe stosowanie 
w praktyce, 

b) samodzielność i trauność przy podejmowaniu 
decyzji w zakresie kierowania i zarządzania szko-
-łą, 

c) liczbs oddziałów, nauczycieli, pracowników eko-
nomicznych i administracyjnych oraz stanowisk 
kierowniczych w szkole, 

d) warunki organizacyjne w szkole. 

§ 15 
1. Nauczycielowi sprawującemu uunkcjs opiekuna 

stażu przysługuje w okresie pełnienia opieki do-
datek uunkcyjny: 
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a) za opieks nad nauczycielem stażystą – 25 zł 
miesiscznie, 

b) za opieks nad nauczycielem kontraktowym – 
25 zł miesiscznie. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono wycho-
wawstwo klasy, przysługuje dodatek uunkcyjny 
w wysokości 30 zł miesiscznie. 

3. Dodatek uunkcyjny, o którym mowa w ust. 1, 
nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu 
stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono 
opieks. 

§ 16 

W przypadku prawa do wiscej niż jednego dodatku 
uunkcyjnego – wypłaca sis każdy z dodatków. 

Rozdziao V Dodates za warunsi praiy 

§ 17 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu za-
wodowego przysługują dodatki za warunki pracy z 
tytułu pracy w trudnych warunkach oraz wykony-
wanej w warunkach uciążliwych określonych w § 8 
i 9 rozporządzenia, o którym mowa w § 3 pkt 6 
niniejszej uchwały. 

§ 18 

Ustala sis nastspujące wielkości dodatków za wa-
runki pracy liczone w odniesieniu do średniego wy-
nagrodzenia nauczyciela stażysty: 
– dodatek za warunki pracy wynosi do 10 % dla 

nauczyciela prowadzącego zajscia rewalidacyj-
no-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośle-
dzonymi umysłowo w stopniu głsbokim. 

§ 19 

1. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie 
uaktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany oraz w okresie niewykonywa-
nia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie 
liczone jak za okres urlopu wychowawczego. 

(Rozstrzygnisciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-19/33/09 z dnia 21 stycznia 
2009 r. stwierdzono nieważność § 19 ust. 1). 
2. Dodatek za warunki pracy wypłaca sis w cało-

ści, jeżeli nauczyciel lub nauczyciel, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w 
takich warunkach cały obowiązujący go wymiar 
zajsć. 

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca sis w odpo-
wiedniej czsści proporcjonalnie do wymiaru za-
trudnienia w tych warunkach. 

R o z d z i a ł   VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe 
 i godziny doraźnyia zastępstw 

§ 20 

1. Wynagrodzenie za jedną godzins ponadwymia-
rową ustala sis dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawks wynagrodzenia zasadniczego (z 
uwzglsdnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa 
sis w takich warunkach) przez miesisczną liczbs 
godzin obowiązkowego wymiaru zajsć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

realizowanych w ramach godzin ponadwymia-
rowych nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzins doraźnego za-
stspstwa przydzielonego nauczycielowi ustala 
sis dzieląc stawks wynagrodzenia zasadniczego 
(z uwzglsdnieniem dodatku za warunki pracy, 
jeżeli praca w godzinach doraźnego zastspstwa 
odbywa sis w takich warunkach) przez mie-
sisczną liczbs godzin obowiązkowego wymiaru 
zajsć, ustalonego dla rodzaju zajsć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Miesisczną liczbs godzin obowiązkowego wy-
miaru zajsć nauczyciela uzyskuje sis mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten 
sposób, że czas zajsć do 0,5 godziny pomija sis, 
a co najmniej 0,51 godziny liczy sis za pełną go-
dzins. 

4. Wypłaca sis wynagrodzenie za 0,5 godziny w 
przypadku realizacji zajsć religii w oddziale DO”, 
zajsć logopedycznych oraz opieki podczas do-
wozów. 

R o z d z i a ł VII 

Speiwalny fundusz nagród 

§ 21 

Środki na nagrody w ramach specjalnego uunduszu 
nagród nauczycieli w wysokości 1% planowanych 
środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 
planuje dyrektor w rocznym planie uinansowym, z 
tym że: 
1) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji, 
2) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji wójtowi. 

§ 22 

1. Nagrody ze środków pozostających w dyspozy-
cji dyrektora jednostki oświatowej przyznaje i 
wypłaca dyrektor tej jednostki na podstawie 
opracowanych kryteriów. 

2. Nagrody wójta przyznaje oraz ustala jej wyso-
kość wójt. 

3. Nagrody wójta mogą być przyznawane z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej lub z innej ważnej oka-
zji. 

4. Przyznanie nagrody potwierdza sis dyplomem, a 
jego kopis umieszcza sis w teczce akt osobo-
wych. 

§ 23 

Zasady przyznawania nagród wójta: 
a) nagroda może być przyznana dyrektorom lub 

nauczycielom po przepracowaniu co najmniej 1 
roku w szkole mieszczącej sis na terenie gminy. 

b) podstawą do przyznania nagrody jest złożenie w 
urzsdzie stosownego wniosku, który stanowi za-
łącznik do niniejszego regulaminu, 

c) z wnioskami o przyznanie nagród dla nauczycieli 
mogą wystąpić dyrektorzy szkół, rady szkół, ra-
dy rodziców (po zaopiniowaniu wniosku przez 
rads pedagogiczną). 

§ 24 

1. Nagrods wójta przyznaje sis dyrektorom w 
szczególności za: 
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a) wzorowe zarządzanie szkołą, 
b) prace na rzecz lokalnego środowiska oświa-

towego, 
c) promocjs gminy. 

2. Dyrektor dodatkowo powinien również uzyskać 
znaczące euekty w zakresie: 
a) osiągania przez szkołs bardzo dobrych wyni-

ków nauczania oraz licznego udziału uczniów 
w konkursach, olimpiadach i zawodach mis-
dzyszkolnych, regionalnych i krajowych, 

b) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, 
c) umiejstnego gospodarowania środkami uinan-

sowymi, 
d) dbania o bazs szkolną, 
e) inicjowania różnorodnych działań rady peda-

gogicznej służących podnoszeniu jakości pra-
cy szkoły, 

u) organizowania pomocy dla młodych nauczy-
cieli we właściwej adaptacji zawodowej, 

g) tworzenie właściwej atmosuery wśród pra-
cowników szkoły, 

h) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskiwania środków poza budżetowych lub 
innej pomocy rzeczowej. 

3. Nagrods wójta przyznaje sis nauczycielom w 
szczególności za: 
a) w zakresie pracy dydaktyczno-

wychowawczej: 
– osiąga dobre wyniki nauczania potwier-

dzone w sprawdzianach i egzaminach, 
przeprowadzonych przez okrsgowe komi-
sje egzaminacyjne, 

– podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania 
autorskich programów i publikacji, 

– osiąga dobre wyniki nauczania potwier-
dzone zakwaliuikowaniem uczniów do 
udziału w zawodach II stopnia (okrsgowe) 
lub III stopnia (centralne) ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych konkursów, za-
jsciem przez uczniów lub zespół uczniów 
III miejsca w konkursach, zawodach, 
przeglądach i uestiwalach wojewódzkich, 
ogólnopolskich, 

– posiada udokumentowane osiągniscia w 
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, 

– przygotowuje i wzorowo organizuje uro-
czystości szkolne lub środowiskowe, w 
szczególności: nadanie szkole imienia, 
wrsczenie sztandaru, dni patrona szkoły i 
inne, 

– prowadzi znaczącą działalność wycho-
wawczą w klasie lub szkole przez organi-
zowanie wycieczek, udział uczniów w 
spektaklach teatralnych, koncertach, wy-
stawach, spotkaniach itp. 

– organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

– prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzie-
ży, 

– osiąga dobre wyniki w pracy resocjaliza-
cyjnej z uczniami, 

b) w zakresie pracy opiekuńczej: 
– zapewnia pomoc i opieks uczniom bsdą-

cym w trudnej sytuacji materialnej lub ży-
ciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub 
patologicznych, 

– prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, w 
szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

– organizuje współpracs szkoły z policją, or-
ganizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzi-
cami w zakresie zapobiegania i usuwania 
przejawów patologii społecznej i niedosto-
sowania społecznego dzieci i młodzieży, 

– organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija uormy współdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

c) w zakresie realizacji innych zadań statuto-
wych szkoły: 
– integracji środowiska na rzecz szkoły, 
– popularyzacji wiedzy o regionie wśród 

dzieci i młodzieży, 
– podnoszenia swoich kwaliuikacji w ramach 

samokształcenia, 
d) posiada co najmniej dobrą ocens pracy. 

4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczy-
cielowi, który spełnia kryteria określone w pkt 3. 

§ 25 

Nagrody wójta przyznawane są w oparciu o wnio-
ski składane w urzsdzie odpowiednio: 
a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej do 15 wrze-

śnia każdego roku, 
b) z innej ważnej okazji na 30 dni przed przyzna-

niem nagrody. 

R o z d z i a ł   VIII 

Dodates  ieszsaniowy 

§ 26 

Nauczycielowi posiadającemu kwaliuikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w 
wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wy-
miaru zajsć w szkole położonej na terenie gminy 
przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej 
dodatkiem. 

§ 27 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 26, przy-
sługuje dodatek w wysokości uzależnionej od 
liczby członków rodziny. Dodatek wypłacany 
jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego nastspującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o je-
go przyznanie i przedstawił dokumenty potwier-
dzające prawo do dodatku. 

2. Dodatek przysługuje w wysokości uzależnionej 
od liczby członków rodziny: 
– dla 1lub 2 osób – 20 zł, 
– dla 3 osób – 30 zł, 
– dla 4 i wiscej osób – 40 zł. 

§ 28 

1. Do osób, o których mowa w § 27 ust. 2 niniej-
szej uchwały, zalicza sis nauczyciela oraz 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1080  – Poz. 309 

wspólnie z nim zamieszkującego małżonka oraz 
dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącz-
nym utrzymaniu. 

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela rozumie sis: 
a) dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do 

czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgim-
nazjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku życia, 

b) dzieci niepracujące bsdące studentami, do 
czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia 26 roku życia. 

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozosta-
jących na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela 
nie stosuje sis ograniczeń określonych w ust. 2. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi bsdące-
mu nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości 
określonej w ww. § 27 ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcs, który bsdzie im 
wypłacał ten dodatek. 

§ 29 

1. Dodatek przysługuj e nauczycielowi: 
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkaniowego, 
b) od pierwszego dnia miesiąca nastspującego 

po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysługuje za okres wykonywania 
pracy, a także w okresach: 
a) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
b) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go w okresie trwania zatrudnienia, 
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej, w przypadku jednak gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracs na czas określony, doda-
tek wypłaca sis nie dłużej niż do końca okre-
su, na który umowa była zawarta, 

d) korzy stania z urlopu wychowawczego. 
3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do do-

datku są w szczególności: 
a) oświadczenie o osobach wspólnie zamieszku-

jących, 
b) zaświadczenie biura ewidencji ludności o za-

mieszkaniu. 
4. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, nauczyciel przedstawia pracodawcy. 

§ 30 

1. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektoro-
wi szkoły wójt. 

2. Dodatek jest wypłacany w ostatnim dniu mie-
siąca kalendarzowego. 

§ 31 

1. Prawo do dodatku wygasa: 
a) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 

w którym uprawniony członek rodziny na-
uczyciela zrezygnował ze stałego z nim za-
mieszkania, 

b) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym nastąpiło wygaśniscie lub rozwią-
zanie stosunku pracy z nauczycielem. 

2. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega za-
wieszeniu na okres trwającego dłużej niż miesiąc 
urlopu bezpłatnego nauczyciela. 

3. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek, 
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pra-
codawcs o okolicznościach powodujących utrats 
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypła-
cania. 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku określo-
nego w ust. 3 nauczyciel obowiązany jest do 
zwrotu nienależnie pobranej kwoty dodatku 
wraz z odsetkami. 

§ 32 

1. Dodatek wypłaca sis z dołu w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

2. Dodatek przysługujący za niepełny miesiąc ka-
lendarzowy wypłaca sis za co najmniej 15 dni 
kalendarzowych wykonywania pracy w wysoko-
ści 1/30 dodatku za każdy dzień, za który był 
należny. 

§ 33 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Pielgrzymka. 

§ 34 

Traci moc uchwała nr XIII/72/07 Rady Gminy Piel-
grzymka z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie regu-
laminu dodatków i innych składników wynagrodze-
nia nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wy-
płacania. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
 

JAN PALUCH 
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Zaosiznis do uiawaoy Rady G iny  
Pielgrzy sa nr XXVI/130/08 z dnia 18 grud-
nia 2008 r . (poz. 309) 
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXIX/171/2008 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie opoaty  iewsiowew 

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi 
zmianami) art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. Db” ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Mini-
strów z 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której można pobierać opłats miejscową (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 249, poz. 1851 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Walim uchwala, 
co nastspuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy nr XXVII/155/2008 z dnia 
17 listopada 2008 r. Rady Gminy Walim w sprawie 
stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok, w  
§ 4 zmienia sis pkt 2, który otrzymuje brzmienie: 
D§ 4 pkt 2. Opłata miejscowa jest pobierana od 
osób uizycznych przebywających dłużej niż dobs w 
celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub tury-
stycznych w  miejscowościach: Glinno, Jugowice, 
Michałkowa, Rzeczka, Walim i Zagórze Śląskie.” 

§ 2 

Wysokość opłaty miejscowej obowiązującej w 
2009 rok oraz sposób jej poboru zostały określone 

uchwałą XXVII/155/2008 Rady Gminy Walim z 
dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek po-
datków i opłat lokalnych na 2009 rok. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
ZUZANNA BODURKA 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XXII/145/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie regula inu przyznawania dodatsów oraz innyia ssoadnisów wy-
nagrodzenia nauizyiielo  zatrudniony  w szsooaia i plaiówsaia 
oświatowyia prowadzonyia przez g inę Warta Bolesoawieisa na ros 2009 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 
984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w 
związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 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,Nr 247, poz. 1821;z 2008 r. Nr 145, poz. 917) 
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracs w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293, 
z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy w War-
cie Bolesławieckiej uchwala: 
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Regula in przyznawania dodatsów oraz innyia ssoadnisów wynagrodzenia nauizyiielo  zatrudniony  w 
szsooaia i plaiówsaia prowadzonyia przez G inę Warta Bolesoawieisa na ros 2009. 

 

R O Z D Z I A Ł   1 

Przepisy wprowadzawsie. 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole lub placówce, należy przez to rozumieć: 

przedszkole, szkołs podstawową oraz gimna-
zjum, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Warta Bolesławiecka, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumieć nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Warta Bolesławiecka, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora 
szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Warta 
Bolesławiecka, 

4) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy 
Warta Bolesławiecka, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumieć 
ustaws z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.), 

6) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracs w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. 
zm.), 

7) gminie, należy przez to rozumieć Gmins Warta 
Bolesławiecka, 

8) średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty, 
należy przez to rozumieć wynagrodzenie, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Na-
uczyciela. 

R O Z D Z I A Ł   2 

Dodates  otywaiywny 

§ 2 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka, 
przysługuje dodatek motywacyjny. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może 
być wyższy niż 50% jego wynagrodzenia zasad-
niczego miesiscznie. 

3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
okres 6 miesiscy.  

4. Wysokość dodatku motywacyjnego ustala w 
ramach posiadanych środków:  
1) dla nauczycieli – dyrektor szkoły, placówki; 
2) dla dyrektora – Wójt. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest 
od stopnia awansu zawodowego i euektów pra-
cy nauczyciela (dyrektora) oraz jakości pracy 

szkoły (placówki). Przy ustalaniu wysokości do-
datku motywacyjnego bierze sis w szczególno-
ści pod uwags: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnisć dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a 
w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglsdnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnisć dydak-
tyczno–wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyuikacji lub promocji, euek-
tami egzaminów (testów kompetencyj-
nych) i sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejstne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z 
ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej 
opieki. 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, do-
datkowym zadaniem lub zajsciem, a w szcze-
gólności: 
a) systematyczne i euektywne przygotowywanie 

sis i wypełnianie przydzielonych obowiązków, 
b) podnoszenie kwaliuikacji i umiejstności zawo-

dowych, 
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałość o estetyks pomieszczeń i sprawność 

powierzonych pomocy dydaktycznych lub in-
nych urządzeń szkolnych, 

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

u) rzetelne i terminowe wywiązywanie sis z po-
leceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) posiadanie przynajmniej dobrej oceny pracy, 
4) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
5) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
6) opiekowanie sis samorządem uczniowskim lub 

innymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
na terenie szkoły, 

7) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych uorm aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na-
uczycieli, 

8) `aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

9) dodatkowe czynności zlecane doraźnie przez 
dyrektora lub wójta. 

§ 3 

1. Dla nauczycieli rozpoczynających pracs w 
oświacie przyznanie dodatku motywacyjnego 
nastspuje po upływie okresu umożliwiającego 
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ocens osiąganych wyników pracy, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 6 miesiscy. 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szko-
le dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Dodates za wysougę lat 

§ 4 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługs 
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela. 

2. Okres zatrudnienia oraz inne okresy uprawniają-
ce do dodatku określa rozporządzenie. 

R O Z D Z I A Ł  4 

Dodates funsiywny 

§ 5 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska 
kierownicze i uunkcje przewidziane w statutach 
szkół i placówek działających na terenie Gminy 
Warta Bolesławiecka przysługuje dodatek uunk-
cyjny.

 
 

Lp. Stanowisko wg liczby oddziałów 
Wielkość dodatku uunkcyjnego 

wypłacana miesiscznie 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów Od 200,00 do 420,00 zł 
2. Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów Od 200,00 do 500,00 zł 
3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów Od 250,00 do 700,00 zł 
4. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Od 250,00 do 500,00 zł 
5. Wicedyrektor Od 150,00 do 420,00 zł 

 
 
2. Wysokość dodatku uunkcyjnego, o którym mo-

wa w ust. 1, uwzglsdniając złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, usta-
la: 
1) dla dyrektorów – Wójt, 
2) dla wicedyrektorów i osób zajmujących inne 

stanowiska kierownicze – dyrektor szkoły w 
granicach ustalonych stawek wg ust. 1.  

3. Prawo do dodatku uunkcyjnego przysługuje tak-
że nauczycielom, którzy wykonują obowiązki 
kierownicze w zastspstwie. 

4. Dodatek uunkcyjny przysługuje nauczycielowi z 
tytułu wykonywania zadań: 
a) wychowawstwa klasy w szkołach podsta-

wowych, gimnazjum i przedszkolu w wyso-
kości: 
– 50 zł miesiscznie w przedszkolu, 
– 60 zł miesiscznie w szkole podstawowej i 
gimnazjum,  

b) opiekuna stażu w wysokości 50 zł miesiscz-
nie. 

R O Z D Z I A Ł   5  

Dodates  ieszsaniowy 

§ 6 

1. Nauczycielom posiadającym kwaliuikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionym 
w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowią-
zującego wymiaru zajsć, przysługuje dodatek 
mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, wypłacanego co miesiąc, uzależniona 
jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego na-
uczyciela i wynosi odpowiednio: 

1) przy jednej osobie w rodzinie – 0,1%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 0,2%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 0,3%, 
4) przy czterech i wiscej osobach w rodzinie – 

0,4% średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza sis 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: współmałżonka oraz dzieci, a także rodzi-
ców pozostających na wyłącznym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bsdą-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w 
wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określają pracodawcs, który bsdzie im 
wypłacał dodatek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca nastspującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

7. Dodatek przyznaje sis na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli bsdących współmałżonkami z 
uwzglsdnieniem ust. 2. 

8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi Wójt. 

9. Dodatek przysługuje także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go,  
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
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wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa na czas określony, dodatek wy-
płaca sis nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego prze-
widzianego w odrsbnych przepisach. 

R O Z D Z I A Ł   6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe  
i godziny doraźnyia zastępstw 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za jedną godzins ponadwymia-
rową ustala sis dzieląc sums stawki przysługu-
jącego nauczycielowi wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca odbywa sis w takich warunkach) 
przez miesisczną liczbs godzin obowiązującego 
wymiaru zajsć, ustalonego dla rodzaju zajsć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuń-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych. 

2. Miesisczną liczbs godzin tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1, uzyskuje sis mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajsć do 0,5 godziny pomija sis, a co najmniej 
0,5 godziny liczy sis za pełną godzins. 

3. Za podstaws ustalenia liczby godzin ponadwy-
miarowych przyjmuje sis obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajsć określony w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego 
wymiaru (lub odpowiednio, 1/4 gdy dla nauczy-
ciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
każdy dzień nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy.  Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysługuje wyna-
grodzenie w takim tygodniu, nie może być jed-
nak wisksza niż liczba godzin przydzielonych w 
arkuszu organizacyjnym. 

4. Wynagrodzenie za jedna godzins doraźnego za-
stspstwa przydzielonego nauczycielowi ustala 
sis tak jak za wynagrodzenie za jedną godzins 
ponadwymiarową.” 

R O Z D Z I A Ł 7 

Dodates za warunsi praiy 

§ 8 

1. Nauczycielom przysługują dodatki z tytułu pracy 
w trudnych i uciążliwych dla zdrowia warun-
kach, a szczególności: 
1) dodatek za prowadzenie zajsć dydaktycznych 

i wychowawczych w klasach specjalnych w 
wysokości 25% stawki godzinowej za każdą 
godzins pracy, 

2) dodatek za prowadzenie zajsć dydaktycznych 
i wychowawczych w indywidualnym naucza-
niu dziecka zakwaliuikowanego do kształcenia 

specjalnego w wysokości 5% stawki godzi-
nowej za każdą godzins pracy, 

3) dodatek za prowadzenie zajsć dydaktycznych 
i wychowawczych w klasach integracyjnych 
w wysokości 10% stawki godzinowej za 
każdą godzins pracy. 

2. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycie-
lowi – dyrektor placówki, a dyrektorowi – wójt.  

R O Z D Z I A Ł   8 

Pozostaoe dodatsi 

§ 9 

1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie dodat-
kowe za analizs i ocens pisemnych prac oraz za-
jsć uczniowskich z jszyka polskiego i obcego, 
począwszy od czwartej klasy szkoły podstawo-
wej, w wysokości: 
a) 30 zł miesiscznie w szkołach podstawowych, 
b) 40 zł w gimnazjum. 

2. Wynagrodzenie przewidywane w ust. 1 przysłu-
guje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajscia w 
obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania 
tych zajsć w niepełnym wymiarze lub ponad 
obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponad-
wymiarowych przydzielonych w arkuszu organi-
zacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w 
stosunku proporcjonalnym do realizowanego 
przez nauczyciela wymiaru godzin z jszyka pol-
skiego.  

3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska 
kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze 
zniżek godzin, wynagrodzenie przewidziane w 
pkt 1 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, 
w jakim realizowany przez nich wymiar z jszyka 
polskiego i obcego pozostaje do pełnego wymia-
ru godzin nauczyciela danej szkoły. 

4. Nauczycielom, którym z dniem 1 września  
2006 r. utracili prawo do minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w 
§ 11 rozporządzenia, przysługuje nadal prawo 
do minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego przewidzianego dla nauczycieli legitymu-
jących sis dyplomem ukończenia kolegium na-
uczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium js-
zyków obcych. 

R O Z D Z I A Ł   9 

Przepisy sońiowe 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ 
NR XXII/146/08 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie przywęiia regula inu sorzystania z plaiów zabaw zlosalizowa-
nyia na terenie G iny Warta Bolesoawieisa 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co nastspuje 

 
 

§1 

Przyjmuje sis regulamin korzystania z placów za-
baw zlokalizowanych na terenie Gminy Warta Bole-
sławiecka, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§2 

Treść regulaminu korzystania z placów zabaw zlo-
kalizowanych na terenie Gminy Warta Bolesławiec-
ka bsdzie podana do wiadomości publicznej na spe-
cjalnych tablicach inuormacyjnych w ilości odpo-
wiedniej do wielkości obiektu. 

 

§3 

Wykonanie uchwały powierza sis Wójtowi Gminy 
Warta Bolesławiecka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ADAM MAKSYMCZYK 

 
 

Zaosiznis do uiawaoy Rady G iny w Wariie 
Bolesoawieisiew nr XXII/146/08 z dnia  
16 grudnia 2008 r. (poz. 312) 

 
 

Regula in sorzystania z plaiów zabaw zlosalizowanyia na terenie G iny Warta Bolesoawieisa. 
 
 
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczyn-

kowi dzieci i młodzieży szkolnej. 
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie 

placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub 
opiekunów. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgod-
nie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących sis, należy prze-
strzegać nastspujących reguł: 
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione 

są gry zespołowe i jazda na rowerze; 
2) zabronione jest wchodzenie na górne elemen-

ty konstrukcji urządzeń zabawowych, szcze-
gólnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bra-
mek i przelotni; 

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, wa-
żek i karuzel przez wiscej niż jedno dziecko 
na jednym miejscu. 

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 
1) zaśmiecania terenu; 
2) niszczenia i uszkadzania roślinności; 
3) dewastowania urządzeń zabawowo-

rekreacyjnych oraz odrodzeń; 
4) zakłócania spokoju i porządku publicznego; 
5) palenia ognisk oraz używania materiałów pi-

rotechnicznych i szkodliwych substancji 
chemicznych; 

6) wprowadzania zwierząt; 
7) wprowadzania rowerów, motorowerów i in-

nych pojazdów mechanicznych; 
8) spożywania napojów alkoholowych lub in-

nych środków odurzających, palenia tytoniu 
oraz przebywania osób nietrzeźwych.
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 PREZES    Wrocław, dnia 20 stycznia 2009 r.  
 URZ DU REGULACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-65/2008/13859/I-A/GM 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postspowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 

po rozpatrzeniu wniossu 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla iiepoa 
przedsisbiorcy 

Zespóo Zarzsdiów Nieruiao ośii WAM sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

posiadającego statystyczny numer identyuikacyjny REGON: 015813065 
zwanego w dalszej czsści decyzji DPrzedsisbiorstwem” 

postanawia  
 

zatwierdzić taryfę dla iiepoa 
 

w czsści dotyczącej źródeł ciepła zlokalizowanych w województwie dolnośląskim 
 

w Koodzsu, przy ul. Siensiewiiza 73–75 oraz 
we Wroioawiu przy ul. Ślepew 5 

 
ustaloną przez wymienione Przedsisbiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 

na okres do dnia 31  awa 2010 r. 
 

UZASADNIENIE 
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postspowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsisbiorstwa posiadającego koncesje z dnia 1 lutego 
2008 r. na: 
– wytwarzanie iiepoa nr WCC/1163/13859/W/OWA/2008/ML ze zmianą z dnia 13 czerwca 2008 r. nr 

WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/ML, 
– przesyoanie i dystrybuiwę iiepoa nr PCC/1139/13859/W/OWA/2008/ML ze zmianą z dnia 13 czerwca 

2008 r. nr PCC/1139A/13859/W/OWA/2008/ML, 
– obrót iiepoa nr OCC/335/13859/W/OWA/2008/ML, 
w dniu 29 sierpnia 2008 r, zostało wszczste postspowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia tary-
uy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsisbiorstwo. 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsisbiorstwa energetyczne posiadające kon-
cesje ustalają taryuy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz 
proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE 
zatwierdza taryus, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryuy z zasa-
dami i przepisami, o których mowa w art. 44÷46 tej ustawy. 
W trakcie postspowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, ustalono że Przed-
sisbiorstwo opracowało taryus zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryu oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). 
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Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstaws ustalania stawek opłat, dla pierwszego roku sto-
sowania taryuy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwsze-
go roku stosowania taryuy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych za okres  
12 miesiscy.  
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, 
o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne został przyjsty zgodnie z wnioskiem 
Przedsisbiorstwa, ponieważ zapewnia ochrons interesów odbiorców.  
Okres obowiązywania taryuy dla ciepła został przyjsty zgodnie z wnioskiem Przedsisbiorstwa.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnisciu.  
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okrsgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorscze-
nia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1  
i art. 47947 § 1 Kodeksu postspowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiszłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmians decyzji w 
całości lub w czsści (art. 47949 Kodeksu postspowania cywilnego). 
Odwooanie należy przesoać na adres Pooudniowo-Zaiaodniego Oddziaou Terenowego Urzędu Regulaiwi 
Energetysi – ul. Marszaosa Józefa Piosudssiego 49–57, 50-032 Wroioaw. 

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryua zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsisbiorstwo wprowadza taryus do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania 
w Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Z upoważnienia Prezesa Urzsdu Regulacji Energetyki 

ZAST PCA DYREKTORA 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO   

ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
 
 
 

ZESPLŁ ZARZĄDCLW NIERUCHOMOŚCI WAM sp. z o.o. 
ul. Wolnew Wszeianiiy 5, 02-097 Warszawa 

 
ODDZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ 

ul. Elestoralna 24, 00-892 Warszawa 
 
 

TARYFA DLA CIEPŁA W CZ ŚCI DOTYCZĄCEJ ŹRLDEŁ CIEPŁA, ZLOKALIZOWANYCH W 
WOJEWLDZTWIE DOLNOSLĄSKIM (KŁODZKO, UL. SIENKIEWICZA 73-75,WROCŁAW,  

UL. ŚLEPA 5) 
 

Niniejsza taryua stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzsdu Regulacji Energetyki 
z dnia 20 stycznia 2009 r. nr OWR-4210-65/2008/13859/I-A/GM 

 
 
1. Obwaśnienia powęć używanyia w taryfie 

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 
625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 
170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 
oraz z 2008 r. nr 180, poz. 1112),  

rozporzsdzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryu oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), 
rozporzsdzenie o funsiwonowaniu syste ów iie-
poowniizyia – rozporządzenie Ministra Gospodarki 
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z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków uunkcjonowania systemów cie-
płowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 
taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania opracowany przez przedsisbiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla 
określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
ustawą, 
przedsiębiorstwo energetyizne, sprzedawia – Ze-
spół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, prowadzący działalność 
gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania  i 
dystrybucji oraz obrotu ciepłem, 
odbioria – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło 
na podstawie umowy z przedsisbiorstwem energe-
tycznym, 
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających 
z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z 
którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie 
tych samych stawek opłat oraz warunków ich sto-
sowania, 
źródoo iiepoa – połączone ze sobą urządzenia lub 
instalacje służące do wytwarzania ciepła, 
instalaiwa odbioriza – połączone ze sobą urządzenia 
lub instalacje służące do transportowania ciepła lub 
ciepłej wody z wszłów cieplnych lub źródeł ciepła 
do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie, 
obiest – budowle lub budynek wraz z instalacjami 
odbiorczymi, 
usoad po iarowo-rozliizeniowy – dopuszczony do 
stosowania, zgodnie z odrsbnymi przepisami, ze-
spół urządzeń służących do pomiaru ilości i parame-
trów nośnika ciepła, których wskazania stanowią 
podstaws do obliczenia należności z tytułu dostar-
czania ciepła, 
 oi iieplna – ilość ciepła wytworzonego lub do-
starczonego do podgrzania określonego nośnika 
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu, 
za ówiona  oi iieplna – ustalona przez odbiorcs 
lub podmiot ubiegający sis o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej najwisksza moc cieplna, jaka w da-
nym obiekcie wystąpi w warunkach obliczenio-
wych, która zgodnie z określonymi w odrsbnych 
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaga-
niami technologicznymi dla tego obiektu jest nie-
zbsdna do zapewnienia: 

– pokrycia strat ciepła w celu utrzymania norma-
tywnej temperatury i wymiany powietrza w po-
mieszczeniach, 

–  utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 
wody w punktach czerpalnych, 

– prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
warunsi obliizeniowe: 
– obliczeniowa temperatura powietrza atmosue-

rycznego określona dla streuy klimatycznej, w 
której zlokalizowane są obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, 

– normatywna temperatura ciepłej wody, 
nielegalne pobieranie iiepoa – pobieranie ciepła bez 
zawarcia umowy z całkowitym albo czsściowym 
pominisciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub 
poprzez ingerencjs w ten układ mającą wpływ na 
zauałszowanie pomiarów dokonywanych przez 
układ pomiarowo-rozliczeniowy. 

2. Zasres dziaoalnośii gospodarizew zwiszanew z 
zaopatrzenie  w iiepoo 

Przedsisbiorstwo energetyczne prowadzi działal-
ność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesy-
łania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem, na podsta-
wie udzielonych przez Prezesa Urzsdu Regulacji 
Energetyki koncesji z dnia  1 lutego 2008 r. na: 
– wytwarzanie iiepoa nr WCC/1163/13859/W/ 

/OWA/2008/ML ze zmianą z dnia 13 czerwca 
2008 r. nr WCC/1163A/13859/W/OWA/2008/ 
/ML, 

– przesyoanie i dystrybuiwę iiepoa nr PCC/1139/ 
/13859/W/OWA/2008/ML ze zmianą z dnia 13 
czerwca 2008 r. nr PCC/1139A/13859/W/ 
/OWA/2008/ML, 

– obrót iiepoa nr OCC/335/13859/W/OWA/ 
/2008/ML. 

3. Podziao odbioriów na grupy taryfowe 

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryuowego w 
niniejszej taryuie wyodrsbnia sis nastspujące grupy 
taryuowe: 
D.K.S73-75 – Odbiorcy, którym ciepło jest dostar-

czane bezpośrednio ze źródła ciepła 
opalanego paliwem gazowym GZ 
50, zlokalizowanego w Kłodzku przy 
ul. Sienkiewicza 73–75,  

D.W.Ś5      – Odbiorcy, którym ciepło jest dostar-
czane bezpośrednio ze źródła ciepła 
opalanego paliwem gazowym GZ-
50, zlokalizowanego we Wrocławiu 
przy ul. Ślepej 5.  

4. Rodzawe oraz wysosość stawes opoat 
 

Stawka opłaty miesiscznej za zamówioną 
moc cieplną 

Stawka opłaty za ciepło 

zł/MW/m-c zł/GJ 
Grupa 

netto brutto* netto brutto* 

D.K.S73-75 11 359,35 13 858,41 49,96 60,95 

D.W.Ś5 5 430,31 6 624,98 56,31 68,70 

*Stawki, opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%. 
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5. Sposób obliizania opoat 

Miesięizna rata opoaty za za ówions  oi iieplns 
– pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz stawki opłaty mie-
siscznej za zamówioną moc cieplną. 
Opoata za iiepoo – pobierana za każdy miesiąc, w 
którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie od-
czytów wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zainstalowanego w miejscach 
rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji 
określonych w umowach, oraz stawki opłaty za 
ciepło. 

6. Warunsi stosowania stawes opoat 

Ustalone w niniejszej taryuie stawki opłat obowiązu-
ją przy zachowaniu parametrów jakościowych no-
śnika ciepła i standardów jakościowych obsługi 
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządze-
nia o uunkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 
W przypadkach: 
– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych 

wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
– niedotrzymania przez przedsisbiorstwo energe-

tyczne standardów jakościowych obsługi od-
biorców, 

– niedotrzymania przez strony warunków umowy 
sprzedaży ciepła, 

– nielegalnego pobierania ciepła, 
– udzielania i naliczania boniuikat przysługujących 

odbiorcy, 
stosuje sis odpowiednio postanowienia rozdziału 4 
rozporządzenia taryuowego. 

7. Wprowadzanie z ian stawes opoat 

Taryua, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzsdu Re-
gulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia w 
Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
Przedsisbiorstwo wprowadza taryus do stosowania 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 
do 45 dnia od daty jej opublikowania. 
Odbiorcy ciepła bsdą powiadamiani pisemnie  
o wprowadzaniu nowych stawek opłat z wyprze-
dzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego 
ich wprowadzenia. 
 

KIEROWNIK ZESPOŁU 
ANALIZ, TARYF I KONCESJI 

 
MAŁGORZATA NIEPYTALSKA-JASKUŁA 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY JELENIOGLRSKIEGO 
NR 2/2009 

z dnia 19 stycznia 2009 r. 

w sprawie ustalenia średniego  iesięiznego sosztu utrzy ania  ieszsańia 
w do aia po oiy spooeiznew prowadzonyia przez powiat weleniogórssi 
                            lub na wego zleienie w 2009 rosu 

 Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej (Dz. .U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) zarządzam, co 
nastspuje: 

 
 

§ 1 

Ustalam średni miesisczny koszt utrzymania miesz-
kańca w domu pomocy społecznej w 2009 r.  w 
wysokości: 
1) 2.204 zł. – dla Domu Pomocy Społecznej w 

Janowicach Wielkich 
2) 2.280  zł – dla Domu Pomocy Społecznej w 

Szklarskiej Porsbie. 

§ 2 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzs-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z 
mocą obowiązującą od nastspnego miesiąca przy-
padającego po miesiącu, w którym zostało opubli-
kowane. 
 
 
 
 

STAROSTA JELENIOGÓRSKI 
 

JACEK WŁODYGA 
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ZARZĄDZENIE STAROSTY OŁAWSKIEGO 
NR 4/2009 

Zawarte w dniu 16 stycznia 2009 r. 

w sprawie ustalenia średniego  iesięiznego sosztu utrzy ania dzieisa w 
2009 r., w plaiówie opiesuńizo-wyiaowawizew, tw. Do u Dzieisa w 
                                         Ooawie, pl. Za sowy 17 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społeczej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zarządzam, co 
nastspuje:  

 
 

§ 1 

Ustalam w 2009 roku średni miesisczny koszt 
utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Oławie przy 
pl. Zamkowym 17 w wysokości 2 840,31 zł (słow-
nie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych trzy-
dzieści jeden groszy).  

§ 2 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzs-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie od nastspnego mie-
siąca przypadającego po miesiącu, w którym zosta-
ło opublikowane w  Dzienniku Urzsdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
 
 

STAROSTA 
 

MAREK SZPONAR

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 

POROZUMIENIE POMI DZY WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM A GMINĄ 
MIEJSKĄ GŁOGLW  
NR DOL/CW/45/2008 

z dnia 16 października 2008 r. 

w sprawie powierzenia G inie Miewssiew Googów obowiszsu utrzy ania gro-
bów i i entarzy wowennyia pooożonyia na terenie G iny Miewssiew Googów 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 311 ze zm.) oraz uchwałą nr XXII/206/2008 Rady Miejskiej Głogowa z 
dnia 15 pqździernik 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Głogów, 

zostało zawarte porozumienie pomisdzy: 

Wojewodą Dolnośląskim panem Rauałem Jurkowlańcem, zwanym dalej DWo-
jewodą” 
a 
Gminą Miejską Głogów reprezentowaną przez pana Jana Zubowskiego – 
Prezydenta Głogowa, zwaną dalej DGminą” 
nastspującej treści: 
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§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) polega-
jący na utrzymaniu grobów wojennych znajdują-
cych sis na terenie Gminy: 

a) kwatera żołnierzy Wojska Polskiego znajdu-
jąca sis w Głogowie na terenie cmentarza 
przy ul. Legnickiej, 

b) mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego 
znajdująca sis w Głogowie na terenie cmen-
tarza przy ul. Legnickiej. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust 1, 
należy w szczególności: 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystości i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej sis na cmentarzach, 
kwaterach i mogiłach wojennych poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do 
otoczenia, 
b) wykonywanie bieżących zabiegów piels-

gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą-
cych spowodować uszkodzenie grobów 
lub innych urządzeń cmentarnych. 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architektury 
obiektów, według odrsbnie zaopiniowanego za-
kresu prac remontowych przez Wojewods, 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencji, przy współ-
pracy z Wojewodą, 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z § 
1. Wojewoda bsdzie przekazywał Gminie, po-
cząwszy od 1 stycznia 2009 roku, w dwóch 
równych transzach, środki uinansowe w uormie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia 31 
lipca danego roku budżetowego. 

2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na bsdzie od wysokości środków uinansowych 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.  

3. Dotacja stanowi podstaws do zwiskszenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania o których mowa w § 1 ust 2, mogą być 
również realizowane przez Gmins ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub w 
czsści środków określonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym uakcie Wojewods, najpóźniej do dnia 31 
października danego roku budżetowego i do tego 
dnia zwrócić niewykorzystane środki.  

2. Termin wykorzystania dotacji ustala sis na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana czsść dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia nastspnego roku budże-
towego. 

4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
nastspującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje sis do oszczsdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjstymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągniste niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają uinansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod wzglsdem rze-
czowym i uinansowym, z wykonanych zadań w 
danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje sis 
przedłożyć do dnia 15 stycznia roku nastspnego.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie uaktur, zatwierdzo-

ne przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i określeniem zakresu wykonanych 
prac; 

b) inuormacjs o źródłach uinansowania (budżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne źródła) z po-
działem na każdy obiekt i określeniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i 
wbudowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbsd-
nych prac oraz potrzeby uinansowe na ten cel na 
rok nastspny.  

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wo-
jennego należy uzyskać zgods Wojewody. Zgoda 
może być wydana po przedłożeniu:  
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektu, 

którego prace dotyczą,  
b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu, 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1093  – Poz. 316 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

a) sprawuje nadzór i kontrols nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i 
gospodarności; 

b) ma prawo wglądu w dokumentacjs związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia uinansowe, 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach określonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobów i 
cmentarzy wojennych, 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiąza-
na jest o tym zawiadomić Wojewods. 

§ 10 

1.  Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają 
– pod rygorem nieważności – uormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony.  

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesiscznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym, w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usuniscia tych uchybień w 
określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6, obej-
muje środki wydane do dnia rozwiązania poro-
zumienia i dokonane bsdzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia.  

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r.o uinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objstych porozumieniem. 

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron.  

 
 

GMINA 
 
 

PREZYDENT MIASTA  
 

JAN ZUBOWSKI 

WOJEWODA 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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POROZUMIENIE  POMI DZY WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM A GMINĄ 
GRYFLW ŚLĄSKI 

NR DOL/CW/46/2008 

zawarte w dniu 30 października 2008 r. 

w sprawie powierzenia G inie Gryfów Ślsssi obowiszsu utrzy ania grobów 
     i i entarzy wowennyia pooożonyia na terenie G iny Gryfów Ślsssi 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 311 ze. zm.) oraz uchwałą nr XXIII/148/08 Rady Miejskiej Gryuowa 
Śląskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Gryuowa 
Śląskiego,  

zostało zawarte porozumienie pomisdzy: 

Wojewodą Dolnośląskim, Panem Rauałem Jurkowlańcem, zwanym dalej 
"Wojewodą",  
a  
Gminą Gryuów Śląski, reprezentowaną przez Pana Olgierda Poniźnika – Bur-
mistrza Gryuowa Śląskiego, zwaną dalej "Gminą", 

nastspującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze. zm.) polega-
jący na utrzymaniu grobu wojennego znajdują-
cego sis na terenie Gminy: 

– mogiła zbiorowa żołnierzy rosyjskich z 1813 
roku znajdująca sis w Gryuowie Śląskim na tere-
nie cmentarza przy ul. Lubańskiej. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust 1, 
należy w szczególności: 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystości i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej sis na cmentarzach, 
kwaterach i mogiłach wojennych poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do 

otoczenia, 
b) wykonywanie bieżących zabiegów piels-

gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą-
cych spowodować uszkodzenie grobów 
lub innych urządzeń cmentarnych. 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.  

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architektury 

obiektów wg odrsbnie zaopiniowanego zakresu 
prac remontowych przez Wojewods, 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencji, przy współ-
pracy z Wojewodą, 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających  
z § 1. Wojewoda bsdzie przekazywał Gminie, 
począwszy od 1 stycznia 2009 roku, w dwóch 
równych transzach, środki uinansowe w uormie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia  
31 lipca danego roku budżetowego. 

2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na bsdzie od wysokości środków uinansowych, 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.  

3.  Dotacja stanowi podstaws do zwiskszenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania o których mowa w § 1 ust 2, mogą być 
również realizowane przez Gmins ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub w 
czsści środków określonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym uakcie Wojewods, najpóźniej do dnia  
31 października danego roku budżetowego i do 
tego dnia zwrócić niewykorzystane środki.  
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2. Termin wykorzystania dotacji ustala sis na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana czsść dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia nastspnego roku budże-
towego. 

4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
nastspującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje sis do oszczsdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjstymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągniste niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają uinansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod wzglsdem rze-
czowym i uinansowym z wykonanych zadań w 
danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
sis przedłożyć do dnia 15 stycznia roku nastsp-
nego.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie uaktur, zatwierdzo-

ne przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i określeniem zakresu wykonanych 
prac; 

b) inuormacjs o źródłach uinansowania (budżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne źródła) z po-
działem na każdy obiekt i określeniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i 
wbudowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbsd-
nych prac oraz potrzeby uinansowe na ten cel na 
rok nastspny.  

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wo-
jennego należy uzyskać zgods Wojewody. Zgoda 
może być wydana po przedłożeniu:  
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektu, 

którego prace dotyczą,  
b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu, 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

a) sprawuje nadzór i kontrols nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i 
gospodarności; 

b) ma prawo wglądu w dokumentacjs związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody, dokumen-

ty dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia uinansowe, 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach określonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobów i 
cmentarzy wojennych, 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiąza-
na jest o tym zawiadomić Wojewods. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają 
– pod rygorem nieważności – uormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony.  

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesiscznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym, w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usuniscia tych uchybień w 
określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6 obejmu-
je środki wydane do dnia rozwiązania porozu-
mienia i dokonane bsdzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia. 

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o uinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objstych porozumieniem. 

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
GMINA 

 
BURMISTRZ 

 
OLGIERD PONIŹNIK 

 
WOJEWODA 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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POROZUMIENIE POMI DZY WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM  
A GMINĄŚWIERADLW-ZDRLJ  

NR DOL/CW/40/2008 

Zawarte w dniu 5 listopada 2008 r. 

w sprawie powierzenia G inie Świeradów-Zdrów obowiszsu utrzy ania 
grobów i i entarzy wowennyia pooożonyia na terenie G iny Świeradów- 
                                             -Zdrów 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 311 ze. zm.) oraz uchwałą nr XLI/210/2008 Rady Miejskiej 
Świeradów-Zdrój z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Świe-
radów-Zdrój, 

zostało zawarte porozumienie pomisdzy: 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Rauałem Jurkowlańcem, zwanym dalej "Wo-
jewodą",  
a  
Gminą Świeradów-Zdrój, reprezentowaną przez Pana Rolanda Marciniaka – 
Burmistrza Świeradowa-Zdrój, zwaną dalej "Gminą", 

nastspującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze. zm.) polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów 
znajdujących sis na terenie Gminy: 
1. mogiła zbiorowa ouiar terroru hitlerowskiego 

znajdująca sis na terenie cmentarza w Świe-
radowie-Zdrój przy ul. Grunwaldzkiej, 

2. mogiła żołnierza Armii Radzieckiej znajdująca 
sis na terenie cmentarza w Świeradowie- 
-Zdrój przy ul. Grunwaldzkiej. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1  
ust. 1, należy w szczególności: 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystości i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej sis na cmentarzach, 
kwaterach i mogiłach wojennych, poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do 
otoczenia, 
b) wykonywanie bieżących zabiegów piels-

gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą-
cych spowodować uszkodzenie grobów 
lub innych urządzeń cmentarnych. 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 

a) mogiła zbiorowa ouiar terroru hitlerowskiego 
znajdująca sis na terenie cmentarza w Świe-
radowie-Zdrój przy ul. Grunwaldzkiej na: 
8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
1 września. – rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej, 
1 listopada – Wszystkich Świstych, 
11 listopada – Świsto Niepodległości. 

b) mogiła żołnierza Armii Radzieckiej znajdująca 
sis na terenie cmentarza w Świeradowie- 
-Zdrój przy ul. Grunwaldzkiej na: 
9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
1 listopada – Wszystkich Świstych. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architektury 
obiektów, według odrsbnie zaopiniowanego za-
kresu prac remontowych przez Wojewods, 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencji, przy współ-
pracy z Wojewodą, 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających  
z § 1. Wojewoda bsdzie przekazywał Gminie, 
począwszy od 1 stycznia 2009 roku, w dwóch 
równych transzach, środki uinansowe w uormie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia  
31 lipca danego roku budżetowego. 
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2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na bsdzie od wysokości środków uinansowych, 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.  

3. Dotacja stanowi podstaws do zwiskszenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania, o których mowa w § 1 ust 2, mogą być 
również realizowane przez Gmins ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub w 
czsści środków określonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym uakcie Wojewods, najpóźniej do dnia 31 
października danego roku budżetowego i do tego 
dnia zwrócić niewykorzystane środki.  

2. Termin wykorzystania dotacji ustala sis na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana czsść dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia nastspnego roku budże-
towego. 

4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
nastspującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje sis do oszczsdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjstymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągniste niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają uinansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod wzglsdem rze-
czowym i uinansowym z wykonanych zadań w 
danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
sis przedłożyć do dnia 15 stycznia roku nastsp-
nego.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie uaktur, zatwierdzo-

ne przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i określeniem zakresu wykonanych 
prac; 

b) inuormacjs o źródłach uinansowania (budżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne źródła) z po-
działem na każdy obiekt i określeniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i 
wbudowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbsd-

nych prac oraz potrzeby uinansowe na ten cel, na 
rok nastspny.  

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wo-
jennego należy uzyskać zgods Wojewody. Zgoda 
może być wydana po przedłożeniu:  
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektu, 

którego prace dotyczą,  
b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu, 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

a) sprawuje nadzór i kontrols nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i 
gospodarności; 

b) ma prawo wglądu w dokumentacjs związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia uinansowe, 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach określonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobów i 
cmentarzy wojennych, 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiąza-
na jest o tym zawiadomić Wojewods. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia, wymagają 
– pod rygorem nieważności – uormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony.  

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesiscznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usuniscia tych uchybień w 
określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6 obejmu-
je środki wydane do dnia rozwiązania porozu-
mienia i dokonane bsdzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia.  

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
 2005 r. o uinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objstych porozumieniem. 
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§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron.  

 
 

GMINA 
 
 

BURMISTRZ 
 

ROLAND MARCINIAK 

WOJEWODA 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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 POROZUMIENIE POMI DZY WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM  
A GMINĄ STRZELIN 
NR DOL/CW/44/2008 

zawarte w dniu 17 listopada 2008 r. 

w sprawie powierzenia G inie Strzelin obowiszsu utrzy ania grobów 
i i entarzy wowennyia, pooożonyia na terenie G iny Strzelin 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 marca 1933r. o grobach  i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, 
poz. 311 ze. zm.) oraz uchwałą nr – Rady Miejskiej Strzelina z dnia – 
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzelin, 

zostało zawarte porozumienie pomisdzy: 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Rauałem Jurkowlańcem, zwanym dalej DWo-
jewodą”,  
a  
Gminą Strzelin, reprezentowaną przez Pana Jerzego Matusiaka – Burmistrza 
Strzelina, zwaną dalej "Gminą", 

nastspującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze. zm.) polega-
jący na utrzymaniu grobów wojennych znajdują-
cych sis na terenie Gminy: 
– 2 mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdu-
jące sis na terenie cmentarza w miejscowości 
Karszów. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w  § 1 ust 
1, należy w szczególności: 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystości i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej sis na cmentarzach, 
kwaterach i mogiłach wojennych, poprzez: 

a) nasadzenia roślinności dostosowanej do 
otoczenia, 

b) wykonywanie bieżących zabiegów piels-
gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą-
cych spowodować uszkodzenie grobów 
lub innych urządzeń cmentarnych. 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektów 
na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architektury 
obiektów, według odrsbnie zaopiniowanego za-
kresu prac remontowych przez Wojewods, 
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5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencji, przy współ-
pracy z Wojewodą, 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z § 
1. Wojewoda, bsdzie przekazywał Gminie, po-
cząwszy od 1 stycznia 2009 roku, w dwóch 
równych transzach, środki uinansowe w uormie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia 31 
lipca danego roku budżetowego. 

2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na bsdzie od wysokości środków uinansowych 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa.  

3. Dotacja stanowi podstaws do zwiskszenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania, o których mowa w  § 1 ust 2, mogą być 
również realizowane przez Gmins ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub w 
czsści środków określonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym uakcie Wojewods, najpóźniej do dnia 31 
października danego roku budżetowego i do tego 
dnia zwrócić niewykorzystane środki.  

2. Termin wykorzystania dotacji ustala sis na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana czsść dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia nastspnego roku budże-
towego. 

4. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
nastspującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1.  Gmina zobowiązuje sis do oszczsdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjstymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągniste niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają uinansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod wzglsdem rze-
czowym i uinansowym z wykonanych zadań w 
danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
sis przedłożyć do dnia 15 stycznia roku nastsp-
nego.  

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie uaktur, zatwierdzone 

przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem obiektu 
i określeniem zakresu wykonanych prac; 

b) inuormacjs o źródłach uinansowania (budżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne źródła) z po-
działem na każdy obiekt i określeniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i 
wbudowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbsd-
nych prac oraz potrzeby uinansowe na ten cel, na 
rok nastspny.  

§ 8 

Na prace remontowe obiektów cmentarnictwa wo-
jennego należy uzyskać zgods Wojewody. Zgoda 
może być wydana po przedłożeniu:  
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektu, 

którego prace dotyczą,  
b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu, 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

a) sprawuje nadzór i kontrols nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i 
gospodarności; 

b) ma prawo wglądu w dokumentacjs związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia uinansowe, 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach określonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobów i 
cmentarzy wojennych, 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń na cmentarzu wojennym obowiąza-
na jest o tym zawiadomić Wojewods. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia, wymagają 
– pod rygorem nieważności – uormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony.  

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesiscznym wypowiedzeniem, ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym, w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usuniscia tych uchybień w 
określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6, obej-
muje środki wydane do dnia rozwiązania poro- 
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zumienia i dokonane bsdzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia.  

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca  
2005 r. o uinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objstych porozumieniem. 

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
 

GMINA 
 
 

BURMISTRZ 
 

JERZY MATUSIAK 

WOJEWODA 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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POROZUMIENIE POMI DZY WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM  
A GMINĄ LUBIN  

NR DOL/CW/47/2008 

zawarte w dniu 3 grudnia 2008 r. 

w sprawie powierzenia G inie Lubin obowiszsu utrzy ania grobu  
wowennego pooożonego na terenie G iny Lubin 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872  ze zm.)  oraz 
art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 33, 
poz. 311 ze zm.) oraz uchwałą nr XXVI/141/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 
26 listopada 2008 r . w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubin, 

Zostało zawarte porozumienie pomisdzy: 

Wojewodą Dolnośląskim Panem Rauałem Jurkowlańcem, zwanym dalej DWo-
jewodą” 

a 

Gminą Lubin, reprezentowaną przez Panią Irens Rogowską – Wójta Gminy 
Lubin, zwaną dalej DGminą” 

Nastepującej treści: 
 
 

§ 1 

1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obo-
wiązek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 33, poz. 311 ze zm.) polega-
jący na utrzymaniu grobu wojennego znajdują-
cych sis na terenie Gminy: 
– mogiła zbiorowa jeńców wojennych – żoł-

nierzy Wojska Polskiego z wojny obronnej 
1939 r. znajdująca sis na terenie cmentarza 
w miejscowości Siedlce. 

4. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 ust. 
1, należy w szczególności: 

1) dbanie o estetyczny wygląd obiektów i ich 
otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie ich w czystości i porządku, kon-
serwacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów,  

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej sis na grobie wojen-
nym, poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dosytosowanej do 

otoczenia,  
b) wykonywanie bieżących zabiegów piels-

gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą- 
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cych spowodować uszkodzenie grobu wojen-
nego, 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa,  
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architektu-
ry obiektów, według odrsbnie zaopiniowanego 
zakresu prac remontowych przez Wojewods, 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokony-
wanie wpisu do imiennej ewidencji przy współ-
pracy z Wojewodą 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wynikają-
cego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających z § 
1. Wojewoda bsdzie przekazywał Gminie, po-
cząwszy od 1 stycznia 2009 roku, w dwóch 
różnych transzach, środki uinansowe w uormie 
dotacji celowej. Pierwsza transza przekazana 
zostanie do dnia 31 marca, druga do dnia 31 
lipca danego roku budżetowego.  

3. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na bsdzie od wysokości środków uinansowych, 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa. 

4. Dotacji stanowi podstaws do zwiskszenia bu-
dżetu Gmminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być 
również realizowane przez  Gmins ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub w 
czsści środków określonych w dotacji Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym uakcie Wojewods, najpóźniej do dnia 31 
października danego roku budżetowego i do tego 
dnia zwrócić niewykorzystane środki. 

2. Termin wykorzystania dotacji ustala sis na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana czsść dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia nastspnego roku budże-
towego. 

5. Dotacje udzielone z budżetu Wojewody wyko-
rzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają 
zwrotowi do budżetu Wojewody wraz z odset-
kami, w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku 
nastspującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje sis do oszczsdnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjstymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągniste niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają uinansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod wzglsdem rze-
czowym i uinansowym z wykonanych zadań w 
danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
sis przedłożyć do dnia 15 stycznia roku nastsp-
nego. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie uaktur, zatwierdzo-

ne przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i określeniem zakresu wykonanych 
prac, 

b) inuormacjs o źródłach uinansowania (budżet 
Wojewody, budżet Gminy, inne źródła) z po-
działem na każdy obiekt i określeniem zakre-
su wykonanych prac. 

3. Prace realizowane systemem gospodarczym 
muszą posiadać rozliczenia z zakupionych i wy-
budowanych materiałów. 

§ 7 

W terminie do końca czerwca każdego roku Gmina 
przedstawi Wojewodzie zakres rzeczowy niezbsd-
nych prac oraz potrzeby uinansowe na ten cel na 
rok nastspny. 

§ 8 

Na prace remontowe grobu wojennego należy uzy-
skać zgods Wojewody. Zgoda może być wydana 
po przedłożeniu: 
a) ustalonego zakresu prac z określeniem obiektu, 

którego prace dotyczą, 
b) kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu, 
c) zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków w przypadku obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. 

§ 9 

Strony zgodnie ustalają, że: 
1. Wojewoda: 

a) sprawuje nadzór i kontrols nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności i 
gospodarności, 

b) ma prawo wglądu w dokumentacjs związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

3. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia uinansowe, 

b) skonsultuje z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków projektowane prace, które dotyczą 
obiektów podlegających ochronie konserwa-
torskiej, a w granicach określonych przepi-
sami prawa wystąpi z wnioskiem o wydanie 
stosownych pozwoleń, 

c) bezpośrednio czuwa nad stanem grobu wo-
jennego, 

d) w razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek 
urządzeń znajdujących sis na grobie wojen-
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nym obowiązana jest o tym zawiadomić Wo-
jewods. 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają 
– pod rygorem nieważności – uormy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony. 

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesiscznym wypowiedzeniem , ze skutkiem 
na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. 

4. Wojewoda może rozwiązać porozumienie ze 
skutkiem natychmiastowym, w razie rażących 
uchybień w realizacji powierzonych zadań, gdy 
wezwanie Gminy do usuniscia tych uchybień w 
określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczenie, o którym mowa w § 6 obejmu-
je środki wydane do dnia rozwiązania porozu-

mienia i dokonane bsdzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia. 

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o uinansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objstych porozumieniem.  

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzsdowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 
 

GMINA 
 
 

WÓJT 
 

IRENA ROGOWSKA 

WOJEWODA 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/3/2007 w sprawie powierzenia Gminie Bolków 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Bolków, zawartego dnia 12 marca 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bolków. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Bolsów – reprezentowana przez Pana Jarosoawa Wrońssiego –

Burmistrza Gminy Bolków, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr 
DOL/CW/3/2007 Strony wprowadzają nastspujące 
zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu mogiły zbiorowej z prochami 36 
wisźniów różnej narodowości ewakuowanych  
z obozu Gross – Rosen znajdującej sis w Bolkowie 
na terenie cmentarza przy ul. Józeua Bema ” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 

– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr 
DOL/CW/3/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 

BURMISTRZ 
 

JAROSŁAW WROJSKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/5/2007 w sprawie powierzenia Gminie Czerni-
ca obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Czernica, zawartego dnia 6 marca 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Czernica. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Czerniia – reprezentowana przez Pana Stefana Dębssiego –Wójta 

Gminy Czernica, 

postanawiają, co nastspuje: 
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§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/5/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 
marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegający 
na utrzymaniu mogiły zbiorowej Ouiar Terroru Hitle-
rowskiego znajdującej sis przy drodze z Czernicy do 
Ratowic.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 

– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/5/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

WÓJT 
 

STEFAN DĘBSKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 29 sierpnia 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/29/2007 w sprawie powierzenia Gminie Środa 
Śląska obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Środa Śląska, zawartego dnia 17 kwietnia 2007 r. we Wro-
cławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Środa Śląska. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Środa Ślsssa – reprezentowana przez Pana Bogusoawa Krasuisie-

go – Burmistrza Gminy Środa Śląska, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/29/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej znajdującego sis w Środzie Śląskiej przy 
ul. Cmentarnej.” 
§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 

Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej (mogiły 

żołnierzy Armii Radzieckiej) znajdujący sis w 
Środzie Śląskiej przy ul. Cmentarnej na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej (mogiły 
żołnierzy Wojska Polskiego) znajdujący sis w 
Środzie Śląskiej przy ul. Cmentarnej na:    
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
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– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/29/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze Stron. 
 
 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

BOGUSŁAW KRASUCKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 1 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/6/2007 w sprawie powierzenia Gminie Głuszy-
ca obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Głuszyca, zawartego dnia 17 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Głuszyca. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Gouszyia – reprezentowana przez Pana Wowiieiaa Durasa – Bur-

mistrza Gminy Głuszyca, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/6/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu Cmentarza Ouiar Terroru Hitle-
rowskiego znajdującego sis we wsi Kolce.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 

– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/6/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

WOJCIECH DURAK 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 2 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/10/2007 w sprawie powierzenia Gminie Jelenia 
Góra obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Jelenia Góra, zawartego dnia 16 kwietnia 2007 r. we Wro-
cławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jelenia Góra. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Jelenia Góra – reprezentowana przez Pana Marsa Obrębalssiego – 

Prezydenta Jeleniej Góry, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/10/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego, znajdująca 

sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza przy 
ul. Sudeckiej, 

2) Kwatera Żołnierzy Armii Radzieckiej, znajdująca 
sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza przy 
ul. Sudeckiej, 

3) Kwatera Ouiar Terroru Hitlerowskiego znajdują-
cej sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza 
przy ul. Sudeckiej, 

4) Kwatera żołnierzy niemieckich (I w. św.), znaj-
dująca sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza 
przy ul. Jagiellońskiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Kwatera Żołnierzy Wojska Polskiego znajdująca 

sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza ko-
munalnego przy ul. Sudeckiej na:   
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 

– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej, 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada - Świsto Niepodległości. 

b) Kwatera Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdująca 
sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza ko-
munalnego przy ul. Sudeckiej na:   
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

c) Kwatera Ouiar Terroru Hitlerowskiego znajdująca 
sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza ko-
munalnego przy ul. Sudeckiej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada - Świsto Niepodległości. 

d) Kwatera żołnierzy niemieckich (I w. św.) znajdu-
jąca sis w Jeleniej Górze na terenie cmentarza 
przy ul. Jagiellońskiej na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/10/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
JELENIEJ GÓRY 

 
MAREK OBRĘBALSKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 2 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/14/2007 w sprawie powierzenia Gminie Ko-
stomłoty obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych 
na terenie Gminy Kostomłoty, zawartego dnia 5 marca 2007 r. we Wrocła-
wiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kostomłoty. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Kosto ooty – reprezentowana przez Pana Waioawa Jassuoę – 

Prezydenta Kostomłoty, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/14/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu grobu: 
– Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego 

znajdująca sis w Kostomłotach na terenie cmen-
tarza przy ul. Wrocławskiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 

– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/14/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

WÓJT 
 

WACŁAW JASKUŁA 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 3 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/8/2007 w sprawie powierzenia Gminie Jawor  
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Jawor, zawartego dnia 12 marca 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Jawor – reprezentowana przez Pana Artura Urbańssiego – Burmi-

strza Jawora, 

postanawiają, co nastspuje: 
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§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr 
DOL/CW/8/2007 Strony wprowadzają nastspujące 
zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 
marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polegający 
na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Jaworze przy ul. Adama Rapackiego, 
2) Mogiła Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego 

(II w. św.) znajdująca sis w Jaworze przy ul. 
Adama Rapackiego, 

3) Kwatera Żołnierzy Austriackich (I w. św.) znaj-
dująca sis w Jaworze na terenie cmentarza przy 
ul. Kuzienniczej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 
sis w Jaworze przy ul. Adama Rapackiego na: 

– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
b) Mogiła Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego 

(II w. św.) znajdująca sis w Jaworze przy ul. 
Adama Rapackiego na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada - Świsto Niepodległości. 

c) Kwatera Żołnierzy Austriackich (I w. św.) znaj-
dująca sis w Jaworze na terenie cmentarza pa-
rauialnego przy ul. Kuzienniczej na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr 
DOL/CW/8/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

ARTUR URBAJSKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 3 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/12/2007 w sprawie powierzenia Gminie Kąty 
Wrocławskie  obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położo-
nych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, zawartego dnia 25 kwietnia 
2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Kąty 
Wrocławskie. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Ksty Wroioawssie – reprezentowana przez Pana Antoniego Kop-

iia – Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie, 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/12/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-

dzieckiej znajdującego sis w Kątach Wrocławskich 
przy ul. Zwycisstwa.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej (mogiły 

żołnierzy Armii Radzieckiej) znajdujący sis w Ką-
tach Wrocławskich przy ul. Zwycisstwa na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1109  – Poz. 328 i 329 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
b) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej (mogiły 

żołnierzy Wojska Polskiego) znajdujący sis w Ką-
tach Wrocławskich przy ul. Zwycisstwa na:    
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW 
12/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

ANTONI KOPEĆ 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 3 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/19/2007 w sprawie powierzenia Gminie Lubo-
mierz obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Lubomierz, zawartego dnia 27 lutego 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubomierz. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Lubo ierz – reprezentowana przez Pana Wiesoawa Zióosowssiego 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/ 
/CW/19/2007 Strony wprowadzają nastspujące 
zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego  

z 1945 roku znajdująca sis w Lubomierzu na te-
renie cmentarza przy ul. 1 Maja. 

2) 2 mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdujące 
sis w Lubomierzu na terenie cmentarza przy  
ul. 1 Maja.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/19/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 

BURMISTRZ 
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ ORGANÓW GMINY 

 
WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 3 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/33/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wią-
zów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Wiązów, zawartego dnia 28 lutego 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wiązów. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Wiszów – reprezentowana przez Pana Henrysa Ożarowssiego – 

Burmistrza Gminy Wiązów  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 
 
Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/33/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej znajdującego sis w Wiązowie przy  
ul. 1 Maja.” 
§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 

Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/33/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY 

 
HENRYK OŻAROWSKI 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 5 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/20/2007 w sprawie powierzenia Gminie Lwó-
wek Śląski obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położo-
nych na terenie Gminy Lwówek Śląski, zawartego dnia 12 marca 2007 r. 
we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lwówek Śląski. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Lwówes Ślsssi – reprezentowana przez Pana Ludwisa Kaziów – 

Burmistrza Gminy Lwówek Śląski  

postanawiają, co nastspuje: 
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§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/20/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Lwówku Śląskim przy ul. Alei Wojska Pol-
skiego, 

2) Mogiła zbiorowa jeńców: polskiego i rosyjskiego 
z 1918 roku znajdująca sis na terenie cmentarza 
w miejscowości Sobota.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 

a) Cmentarz Armii Radzieckiej znajdujący sis w 
Lwówku Śląskim przy ul. Górna na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

b) mogiła zbiorowa jeńców: polskiego i rosyjskiego 
z 1918 roku, znajdująca sis na terenie cmenta-
rza w miejscowości Sobota na:    
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/20/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 

 
 

BURMISTRZ 
GMINY I MIASTA  

 
LUDWIK KAZIÓW 
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ANEKS  

z dnia 11 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/16/2007 w sprawie powierzenia Gminie Lubań  
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Lubań, zawartego dnia 27 lutego 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Lubań. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Lubań – reprezentowana przez Pana Konrada Rowińssiego – 

Burmistrza Gminy Lubań  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/16/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska 

Polskiego znajdujący sis w Lubaniu na terenie 
parku Kamienna Góra. 

2) Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego 
znajdująca sis w Lubaniu na terenie cmentarza 
przy ul. Wrocławskiej, 

3) 4 mogiły nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego 
znajdujące sis w Lubaniu na terenie cmentarza 
przy ul. Wrocławskiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska 

Polskiego (mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej) 
znajdujący sis w Lubaniu na terenie parku Ka-
mienna Góra na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej i Wojska 
Polskiego (mogiły żołnierzy Wojska Polskiego) 
znajdujący sis w Lubaniu na terenie parku Ka-
mienna Góra na:    
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
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– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

c) Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego 
znajdująca sis w Lubaniu na terenie cmentarza 
przy ul. Wrocławskiej na:   
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

d) 4 mogiły nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego 
znajdujące sis w Lubaniu na terenie cmentarzu 
przy ul. Wrocławskiej na: 

– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/16/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

KONRAD ROWIJSKI 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 11 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/35/2007 w sprawie powierzenia Gminie Ząb-
kowice Śląskie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych poło-
żonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, zawartego dnia 7 marca 
2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Ząbko-
wice Śląskie. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Zsbsowiie Ślsssie – reprezentowana przez Pana Krzysztofa Ko-

towiiza – Burmistrza Gminy Ząbkowice Śląskie  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia Nr DOL/CW/ 
/35/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Legnickiej, 
2) Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego 

znajdująca sis w Ząbkowicach Śląskich na tere-
nie cmentarza przy ul. Bohaterów Getta, 

3) Mogiła harcerza – ouiary terroru hitlerowskiego 
znajdująca sis w Ząbkowicach Śląskich na tere-
nie cmentarza przy ul. Bohaterów Getta, 

4) Mogiła zbiorowa żołnierzy pruskich i austriackich 
z 1866 roku znajdująca sis w Ząbkowicach Ślą-
skich na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdują-

cego sis w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Le-
gnickiej na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Mogiła zbiorowa Ouiar Terroru Hitlerowskiego 
znajdująca sis w Ząbkowicach Śląskich na tere-
nie cmentarza przy ul. Bohaterów Getta na: 
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– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

c) Mogiła harcerza – ouiary terroru hitlerowskiego 
znajdująca sis w Ząbkowicach Śląskich na tere-
nie cmentarza przy ul. Bohaterów Getta na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

d) Mogiła zbiorowa żołnierzy pruskich i austriackich 
z 1866 roku znajdująca sis w Ząbkowicach Ślą-
skich na terenie cmentarza przy ul. 1 Maja na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/35/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

KRZYSZTOF KOTOWICZ 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 16 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/34/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wołów 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Wołów, zawartego dnia 17 lipca 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wołów. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Wooów – reprezentowana przez Pana Witolda Kroia ala – Bur-

mistrza Gminy Wołów  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/34/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu nastspujących obiektów: 

1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 
sis w Wołowie przy ul. Rawickiej. 

2) Cmentarz Ouiar Terroru Hitlerowskiego znajdują-
cy sis w Wołowie – Gancarz przy ul. Leśnej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdują-

cego sis w Wołowie przy ul. Rawickiej na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
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b) Cmentarz Ouiar Terroru Hitlerowskiego znajdują-
cy sis w Wołowie - Gancarz przy ul. Leśnej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/34/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

WITOLD KROCHMAL 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 18 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/28/2007 w sprawie powierzenia Gminie Syców 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Syców, zawartego dnia 7 maja 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wo-
jewodą Dolnośląskim a Gminą Syców. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Syiów – reprezentowana przez Pana Soawo ira Kapiię – Burmi-

strza Gminy Syców  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/28/2007 Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej, znajdujący 

sis w Sycowie przy ul. Kaliskiej, 
2) Kwatera powstańców warszawskich, znajdująca 

sis na terenie cmentarza w Sycowie sis przy  
ul. Kaliskiej, 

3) mogiła ksisdza – ouiary terroru niemieckiego po  
I wojnie światowej, znajdująca sis w Sycowie  
na terenie cmentarza przy ul. Kaliskiej, 

4) mogiła jeńca – lotnika urancuskiego, znajdująca 
sis w Sycowie na terenie cmentarza przy ul. Ka-
liskiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 

Dprzygotowanie uroczystego wyglądu nastspują-
cych obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Sycowie przy ul. Kaliskiej na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

b) Kwatera powstańców warszawskich znajdująca 
sis w Sycowie na terenie cmentarza przy ul. Ka-
liskiej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania 

warszawskiego, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 3 października – rocznica zakończenia po-

wstania warszawskiego, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

c) mogiła ksisdza – ouiary terroru niemieckiego po  
I wojnie światowej znajdująca sis w Sycowie na 
terenie cmentarza przy ul. Kaliskiej na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 
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d) mogiła jeńca – lotnika urancuskiego znajdująca 
sis w Sycowie na terenie cmentarza przy ul. Ka-
liskiej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/28/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej  
ze Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

SŁAWOMIR KAPICA 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 19 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/38/2007 w sprawie powierzenia Gminie Niem-
cza obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Niemcza, zawartego dnia 29 listopada 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Niemcza. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Nie iza – reprezentowana przez Pana Grzegorza Kosowssiego – 

Burmistrza Niemczy  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/38/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu: 
– Mogiły zbiorowej jeńców jugosłowiańskich  

i rosyjskich z lat 1916–1918 znajdującej sis w 

Niemczy na terenie cmentarza przy ul. Gumiń-
skiej.”  

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/38/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
BURMISTRZ 

 
GRZEGORZ KOSOWSKI 

 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 22 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/24/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Oława obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położo-
nych na terenie Gminy Miejskiej Oława, zawartego dnia 12 marca 2007 r. 
we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Oława. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Ooawa – reprezentowana przez Pana Franiiszsa Paździer-

nisa – Burmistrza Miasta Oława  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/24/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej znajdującego sis w Oławie przy ul. Zwie-
rzynieckiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/24/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
BURMISTRZ MIASTA 

 
FRANCISZEK PAŹDZIERNIK 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 24 września 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/36/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Zgorzelec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych poło-
żonych na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, zawartego dnia 30 kwietnia 
2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską 
Zgorzelec. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Zgorzelei – reprezentowana przez Pana Rafaoa Goniiza – 

Burmistrza Zgorzelca  

postanawiają, co nastspuje: 
 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1117  – Poz. 338 i 339 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/36/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 

znajdujący sis w Zgorzelcu przy ul. II Wojska 
Polskiego, 

2) Cmentarz Stalagu VIII A znajdujący sis w Zgo-
rzelcu, 

3) Cmentarz Jeńców Radzieckich Stalagu VIII A 
znajdujący sis w Zgorzelcu, 

4) Kwatera jeńców jugosłowiańskich z okresu II 
wojny światowej znajdująca sis na terenie 
cmentarza ewangelickiego w Zgorzelcu przy ul. 
Cmentarnej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 

znajdujący sis w Zgorzelcu przy ul. II Armii Woj-
ska Polskiego na:     
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 16 kwietnia – Dzień Forsowania Nysy Łużyc-

kiej 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 

– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej, 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

b) Cmentarz Stalagu VIII A znajdujący sis w Zgo-
rzelcu na: 
– 8 – 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

c) Cmentarz Jeńców Radzieckich Stalagu VIII A 
znajdujący sis w Zgorzelcu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

d) Kwatera jeńców jugosłowiańskich z okresu II 
wojny światowej znajdująca sis na terenie 
cmentarza ewangelickiego w Zgorzelcu przy  
ul. Cmentarnej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/36/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

BURMISTRZ MIASTA 
 

RAFAŁ GRONICZ 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 1 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/31/2007 w sprawie powierzenia Gminie Walim 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Walim, zawartego dnia 26 lutego 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Walim. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Wali  – reprezentowana przez Pana Ada a Haus ana – Wójta 

Gminy Walim  

postanawiają, co nastspuje: 
 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1118  – Poz. 339 i 340 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/31/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu obiektu: 
– Kwatera Ouiar Terroru Hitlerowskiego znajdująca 

sis w Walimiu na terenie cmentarza komunalne-
go.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 

– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny Świa-

towej, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/31/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

WÓJT GMINY 
 

ADAM HAUSMAN 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 3 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/18/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Lubin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położo-
nych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zawartego dnia 4 czerwca 2007 r. 
we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubin. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Lubin – reprezentowana przez Pana Roberta Raizyńssie-

go – Prezydenta Miasta Lubin  

postanawiają, co nastspuje: 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/18/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 
marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polegający 
na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Radziec-
kiej znajdującego sis w Lubinie przy ul. Cmentar-
nej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/18/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
 

LECH DŁUBAŁA 
NaNaclnik W Waiaia 

 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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341 

ANEKS  

z dnia 3 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/27/2007 w sprawie powierzenia Gminie Strze-
gom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Strzegom, zawartego dnia 17 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzegom. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Strzego  – reprezentowana przez Pana Leiaa Marsiewiiza – 

Burmistrza Strzegomia  

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/27/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu: 
– Kwatery żołnierzy niemieckich z okresu I wojny 

światowej znajdującej sis w Strzegomiu na tere-
nie cmentarza przy ul. Olszowej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/27/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
BURMISTRZ 

 
LECH MARKIEWICZ 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 13 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/23/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Oleśnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych poło-
żonych na terenie Gminy Miejskiej Oleśnica, zawartego dnia 25 czerwca 
2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską 
Oleśnica. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Oleśniia – reprezentowana przez Pana Jana Bronsia – 

Burmistrza Miasta Oleśnica  

postanawiają, co nastspuje: 
 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1120  – Poz. 342 i 343 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/23/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.) polegają-
cy na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Oleśnicy przy ul. Cmentarnej, 
2) Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego 

znajdująca sis na terenie cmentarza w Oleśnicy 
przy ul. Cmentarnej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Oleśnicy przy ul. Cmentarnej na: 

– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Mogiła zbiorowa Żołnierzy Wojska Polskiego 
znajdująca sis na terenie cmentarza w Oleśnicy 
przy ul. Cmentarnej na:   
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW 
23/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

BURMISTRZ 
 

JAN BRONŚ 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 22 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/2/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Bolesławiec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, zawartego dnia 
31 maja 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą 
Miejską Bolesławiec. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Bolesoawiei – reprezentowana przez Pana Piotra Ro ana 

– Prezydenta Miasta Bolesławiec  

postanawiają,co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/2/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmiany: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Bolesławcu przy ul. Willowej, 

2) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej im. Kutu-
zowa znajdujący sis w Bolesławcu przy  
ul. II Armii Wojska Polskiego, 

3) Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego znajdująca 
sis w Bolesławcu na terenie cmentarza przy  
ul. Śluzowej, 

4) Mogiła zbiorowa 3 żołnierzy włoskich, znajdują-
ca sis w Bolesławcu na terenie cmentarza przy 
ul. Śluzowej, 

5) Kwatera Ouiar Terroru Niemieckiego po II w. 
św., znajdująca sis w Bolesławcu na terenie 
cmentarza komunalnego przy ul. Śluzowej.”  

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
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Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Bolesławcu przy ul. Willowej (mogiły żoł-
nierzy Armii Radzieckiej i jeńców radzieckich) 
na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Cmentarz Żołnierzy II Wojny Światowej znajdu-
jący sis w Bolesławcu przy ul. Willowej (mogiły 
żołnierzy Wojska Polskiego):  
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

c) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdująca 
sis w Bolesławcu im. Kutuzowa przy ul. II Armii 
Wojska Polskiego na:  
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

d) Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego znajdująca 
sis w Bolesławcu na terenie cmentarza przy  
ul. Śluzowej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 

– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej 

– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

e) Mogiła zbiorowa 3 żołnierzy włoskich (II w. św.) 
znajdująca sis w Bolesławcu na terenie cmenta-
rza przy ul. Śluzowej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

u) Kwatera Ouiar Terroru Niemieckiego po II w. św. 
znajdująca sis w Bolesławcu na terenie cmenta-
rza przy ul. Śluzowej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/2/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

PIOTR ROMAN 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 22 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/37/2007 w sprawie powierzenia Gminie Żarów 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 
Gminy Żarów, zawartego dnia 19 marca 2007 r. we Wrocławiu pomisdzy 
Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Żarów. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Żarów – reprezentowana przez Panią Lillę Gruntsowsss – Burmi-

strza Gminy Żarów 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/37/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  

28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej znajdującego sis w Żarowie przy ul. Armii 
Krajowej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
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– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/37/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
BURMISTRZ 

 
LILLA GRUNTKOWSKA 

 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

 
RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 23 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/22/2007 w sprawie powierzenia Gminie No-
wogrodziec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położo-
nych na terenie Gminy Nowogrodziec, zawartego dnia 22 marca 2007 r. we 
Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Nowogrodziei – reprezentowana przez Pana Roberta Reliiaa – 

Burmistrza Gminy Nowogrodziec 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
//22/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 
marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polegający 
na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Nowogrodźcu przy ul. Henryka Sienkiewi-
cza, 

2) Mogiła żołnierza niemieckiego z okresu I wojny 
światowej znajdująca sis na terenie cmentarza 
w miejscowości Wykroty.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 

Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarz Armii Radzieckiej znajdujący sis w 

Nowogrodźcu przy ul. Henryka Sienkiewicza na:   
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych. 

b) Mogiła żołnierza niemieckiego z okresu I wojny 
światowej znajdująca sis na terenie cmentarza 
w miejscowości Wykroty na: 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/22/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 
 

BURMISTRZ 
 

ROBERT MAREK RELICH 

 
 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 



Dziennik Urzsdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 12 –  1123  – Poz. 346 

346 

ANEKS  

z dnia 23 października 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/30/2007 w sprawie powierzenia Gminie Miej-
skiej Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych poło-
żonych na terenie Gminy Miejskiej Świdnica, zawartego dnia 17 kwietnia 
2007 r. we Wrocławiu pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską 
Świdnica. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Miewssa Świdniia – reprezentowana przez Pana Wowiieiaa 

Murdzsa – Prezydenta Miasta Świdnica 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/30/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
DWojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu nastspujących obiektów: 
1) Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdujący 

sis w Świdnicy przy ul. Waleriana Łukasińskie-
go,  

2)  Mogiła zbiorowa jeńców Gross-Rosen znajdują-
ca sis w Świdnicy na terenie cmentarza przy     
ul. Brzozowej, 

3) 4 mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdujące 
sis w Świdnicy na terenie cmentarza przy ul. 
Brzozowej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 
Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektów: 
a) Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej znajdują-

cego sis w Świdnicy przy ul. Waleriana Łukasiń-
skiego na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa, 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 

b) Mogiła zbiorowa jeńców Gross-Rosen znajdująca 
sis w Świdnicy na terenie cmentarza przy ul. 
Brzozowej na:  
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości. 

b) 4 mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdujące 
sis w Świdnicy na terenie cmentarza przy  
ul. Brzozowej na: 
– 8 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 15 sierpnia – Świsto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych, 
– 11 listopada – Świsto Niepodległości.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/30/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

WOJCIECH MURDZEK 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ANEKS  

z dnia 5 grudnia 2008 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/15/2007 w sprawie powierzenia Gminie Legni-
ca obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Legnica, zawartego dnia 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu 
pomisdzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Legnica. 

Strony porozumienia: 
– Wowewoda Dolnoślsssi – Pan Rafao Jursowlaniei 
i 
– G ina Legniia – reprezentowana przez Pana Tadeusza Krzasowssiego – 

Prezydenta Legnicy 

postanawiają, co nastspuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia nr DOL/CW/ 
/15/2007, Strony wprowadzają nastspujące zmia-
ny: 
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia  
28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wo-
jennych (Dz. U. Nr 439, poz. 311 ze zm.), polega-
jący na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii Ra-
dzieckiej znajdującego sis w Legnicy przy ul. Wro-
cławskiej.” 

§ 1 ust. 2 pst 3 otrzymuje brzmienie: 

Dprzygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycisstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świstych.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/15/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 

 
 

PREZYDENT MIASTA 
 

TADEUSZ KRZAKOWSKI 

 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

 z dnia 21 stycznia 2008 r. 

o sprostowaniu boędu w uiawale Rady Miewssiew w Strzego iu nr 74/08 z 
dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysosośii eswiwalentu pie-
niężnego dla izoonsów oiaotniizyia straży pożarnyia G iny Strzego  
uizestniizsiyia w dziaoaniu ratowniizy  lub szsoleniu pożarniizy  organi-
zowany  przez Państwows Straż Pożarns lub g inę, ogooszonew w Dzienni-
su Urzędowy  Wowewództwa Dolnoślsssiego Nr 320 z dnia 15 grudnia 
2008 r,. poz. 4070, oraz w uiawale Rady Miewssiew Legniiy nr 
XXXII/283/08 z dnia 24 listopada 2008 r. z ieniawsiew uiawaoę w sprawie 
trybu udzielania i rozliizania dotaiwi na zadania oświatowe g iny i powiatu 
realizowane w szsooaia i plaiówsaia oświatowyia prowadzonyia na tere-
nie  iasta Legniiy przez osoby prawne i fizyizne, ogooszonew w Dziennisu 
Urzędowy  Wowewództwa Dolnoślsssiego Nr 3 z dnia 9 styiznia 2009 r., 
poz. 71.  

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłosze-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,(tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami), należy spro-
stować nastspujący błąd:  

 
 
1. w Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolno-

śląskiego Nr 320 z dnia 15 grudnia 2008 r., 
poz. 4070, w uchwale Rady Miejskiej w Strze-
gomiu nr 74/08 z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
nisżnego dla członków ochotniczych straży po-
żarnych Gminy Strzegom uczestniczących w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Straż Pożarną lub gmins: 
a) w § 1 pkt 1 zamiast D15,00 złotych (słownie 

pistnaście złotych) – za każdą godzins udzia-
łu w szkoleniu ratowniczym”, powinno być 
D15,00 złotych (słownie pistnaście złotych) – 
za każdą godzins udziału w działaniu ratow-
niczym” 

2. w Dzienniku Urzsdowym Województwa Dolno-
śląskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2009 r.,  
poz. 71, w uchwale Rady Miejskiej Legnicy  
nr XXXII/283/08 z dnia 24 listopada 2008 r. 
zmieniającej uchwałs w sprawie trybu udzielania 

i rozliczania dotacji za zadania oświatowe gminy 
i powiatu realizowane w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych na terenie miasta 
Legnicy przez osoby prawne i uizyczne: 
a) § 1 pkt 1 ppkt a) powinna brzmieć: 

Dust. 1a otrzymuje brzmienie: 
D1a Przedszkola niepubliczne, które stosują 
zasady określone w § 3 uchwały nr 
XXXII/282/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 
24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez miasto Legnics, 
otrzymują rekompensats w wysokości do-
konanych obniżek opłat” 
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LISTA BIEGŁYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII W 
PRZEDMIOCIE UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU USTANOWIONYCH PRZY 
                     SĄDZIE OKR GOWYM WE WROCŁAWIU 
 
Inuormuje, że z listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależ-
nienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okrsgowym we Wrocławiu w 
związku z upływem z dniem 31 grudnia 2008 roku okresu powołania na 
biegłego i wobec niedokonania zgłoszenia do listy biegłych przez okrsgowe-
go kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu 
i współuzależnienia na kolejną kadencjs 2009–2013 skreślony został psy-
cholog, Pan Jacek Gorzelanny. 
 
 

WICEPREZES 
SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU 

 
EWA BARNASZEWSKA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzsdu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzsdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzsdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzsdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzsdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzsdu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzsdowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzsdowej Dolnośląskiego Urzsdu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostspna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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