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1147 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 
NR XXXI/256/09 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

w sprawie Wieloletniego Prograw  pospoearowania Mieso aniowaw 
Zasobew Miasta i pwina Bier tów na lata 2009–2014 

 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 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 
ze zm.) zada Riejska w kierutowie uchwala, co następuje: 

 
 

z o z d z i a ł  I 

PRZEPIS OpÓLNY 

§ 1 

Wieloletni program gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy na lata 2009–2014 jest two-
rzony z uwzględnieniem jego wielkości, potrzeb 
remontowych i wysokości wydatków z tym zwią-
zanych, planowanej sprzedaży, zasad polityki czyn-
szowej, zasad zarządzania, źródeł finansowania 
oraz innych działań mających na celu poprawę wy-
korzystania i racjonalizację gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem. 
 
 
 
 
 
 

z o z d z i a ł  II 

PROpNOZA WIELKOPCI ORAZ STANU 
TECHNICZNEpO ZASOBU 

§ 2 

1. Na gminny zasób gminy składa się 497 lokali 
mieszkalnych o powierzchni 24.562,03 m2, 

w tym 11 lokali socjalnych o powierzchni 
278,24 m2 i są one zlokalizowane w 168 bu-
dynkach. W 73 budynkach stanowiących 100% 
własności gminy znajduje się 231 lokali (w tym 
10 socjalnych), a w 95 budynkach, w których 
zawiązane są wspólnoty mieszkaniowe z udzia-
łem Gminy – 266 lokali (w tym 1 socjalny). 

2. Prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego 
zasobu Riasta i Gminy kierutów w latach 
2009–2014 uwzględnia sprzedaż lokali miesz-
kalnych. 
Prognozę tę przedstawia tabela nr 1. 

 
Tabela nr 1 – prognoza dotycząca wielkości mieszkaniowego zasobu Riasta i Gminy kierutów. 

Zasób mieszkaniowy Lata 
    31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
ogółem zasób 497 460 435 410 385 
mieszkaniowy, w tym:      

360 

lokale mieszkalne 486 449 424 399 374 349 
lokale socjalne 11 11 11 11 11 11 
liczba sprzedanych 25 25 25 25 25 
lokali mieszkalnych          

25 

 
 
 

§ 3 

1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy 
(budynki w 100% komunalne) przedstawia tabe-
la nr 2, uzależniony jest on od wieku budynków, 
wykonanych w przeszłości remontów oraz bie-
żącego utrzymania. 

2. Użyte w tabeli nr 2 określenia oznaczają: 
1) stan dobry – budynek w okresie objętym 

prognozą nie wymaga remontów, wymagane 
wykonywanie robót mających na celu utrzy-
mania sprawności technicznej elementów 
budynku – konserwacja, 

2) stan średni – zadawalający, elementy kon-
strukcji są w dobrym stanie, natomiast inne 
elementy budynku, należy naprawić lub wy-
mienić, wymagany okresowy remont elemen-
tów budynku, który ma celu zapobieganie 
skutkom zużycia tych elementów i utrzyma-
nie budynku we właściwym stanie technicz-
nym – naprawa bieżąca, 

3) stan niezadowalający – uszkodzone elementy 
budynku, wymagany remont polegający na 
wymianie co najmniej jednego elementu bu-
dynku – naprawa główna. 
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Tabela nr 2 – prognoza stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Riasta i Gminy kierutów. 

Liczba budynków lata 

komunalnych, w tym  31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 

o stanie technicznym 73 71 70 69 68 65 

Dobrym   4 5 6 7 7 6 

Średnim   45 44 43 43 43 42 

niezadowalającym 24 22 21 19 18 17 

 
 
 
 
3. Powyższa prognoza została opracowana 

w oparciu o planowane remonty budynków ko-
munalnych oraz ich sprzedaż. 

z o z d z i a ł  III 

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW 
I MODERNIZACJI ZASOBU 

§ 4 

1. Analiza potrzeb oraz plan remontów i moderni-
zacji wynikający ze stanu technicznego budyn-
ków i lokali. 
1) jednym z ważniejszych problemów, które na-

leży rozwiązać w dziedzinie gospodarki loka-
lowej, jest zły stan techniczny budynków 
i znajdujących się w nich lokali mieszkalnych. 
W dużej mierze stan ten wynika z zaawan-
sowanego wieku obiektów, jak też zużycia na 
skutek wieloletniego eksploatowania przy 
braku wystarczających środków na remonty 
kapitalne. Lokale wchodzące w skład miesz-
kaniowego zasobu Riasta i Gminy kierutów 
znajdują się w większości w budynkach wy-
budowanych przed 1939 r. Analizując po-
trzeby finansowe oraz zakres niezbędnych 
robót budowlanych, wynikających ze stanu 
technicznego budynków mieszkalnych (za-
łącznik nr 1), wyłania się realny plan działania 
na najbliższe lata. 

2) W oparciu o analizę potrzeb oraz przewidy-
wane środki finansowe opracowany został 
rzeczowy plan remontów i modernizacji, 
gwarantujący utrzymanie w stanie niepogor-
szonym zasobów mieszkaniowych (załącznik 
nr 2). 

3) zemonty części wspólnych o znacznym za-
kresie robót w budynkach wspólnot mieszka-
niowych będą realizowane na podstawie 
prawomocnych uchwał podjętych na zebra-
niach, które odbywają się corocznie 
w I kwartale lub złożonych w trakcie roku. 
zealizacja tych robót odbywać się będzie po 
uprzednim zgromadzeniu niezbędnych środ-
ków finansowych na funduszu remontowym. 
Wykonawcy prac wyłonieni zostaną w drodze 
postępowania przetargowego lub wskazani 
przez przedstawicieli wspólnot mieszkanio-
wych. 

z o z d z i a ł  IV 

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI 

§ 5 

Ustala się prognozowaną sprzedaż lokali. 
1. Z wyjątkiem lokali socjalnych, wszystkie pozo-

stałe lokale stanowiące mieszkaniowy zasób 
gminny mogą być przeznaczone do sprzedaży.  

2. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa 
odrębna uchwała zady Riejskiej w kierutowie 
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy.  

3. Planowaną wielkość sprzedaży lokali mieszkal-
nych w latach 2009–2014 zawiera załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

z o z d z i a ł  V 

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ  
ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU 

§ 6 

Ustala się zasady polityki czynszowej, które stano-
wić będą element wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Riasta i Gminy 
kierutów. 

§ 7 

Ustala się następujące rodzaje czynszów: 
1) za lokale mieszkalne; 
2) za lokale socjalne. 

§ 8 

1. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające 
stawkę bazową czynszu według załącznika nr 4 
do uchwały. 

2. Czynniki obniżające i podwyższające stawkę 
bazową nie dotyczą czynszu za lokale socjalne. 

§ 9 

Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne opłacają 
najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 
gminy. 

§ 10 

Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1 m2 

powierzchni użytkowej ustala kurmistrz Riasta 
i Gminy kierutów. 
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§ 11 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej 
lokalu socjalnego wynosi do 50% stawki najniższe-
go czynszu obowiązującego w zasobie komunalnym 
Riasta i Gminy kierutów. 

§ 12 

1. W przypadku uszczuplenia wyposażenia tech-
nicznego z przyczyn leżących po stronie wynaj-
mującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

2. Przed zmianą umowy najmu zmieniającą wyso-
kość czynszu należy sporządzić protokół stwier-
dzający fakt powstania czynników wymienio-
nych w ust. 1. 

§ 13 

Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każ-
dego miesiąca w kasie wynajmującego lub na 
wskazany przez niego rachunek. 

§ 14 

Zmiana stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym 
zasobie Riasta i Gminy kierutów nie może być do-
konywana częściej niż co 6 miesięcy. 

z o z d z i a ł  VI 

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI 
I BUDYNKAMI 

§ 15 

1. Zarządzanie budynkami, w których nie wyod-
rębniono własności lokali, stanowiącymi wła-
sność Riasta i Gminy kierutów wykonywane 
jest przez zakład budżetowy Riasta i Gminy kie-
rutów – zejon kudynków Komunalnych w kieru-
towie. 

2. Zarządzanie budynkami, w których wyodrębnio-
no własność lokali wykonywane jest przez za-
rządców posiadających licencję zawodową 
w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali oraz inne obowiązujące usta-
wy, z uwzględnieniem woli właścicieli lokali 
w formie uchwał wspólnot mieszkaniowych. 

z o z d z i a ł  VII 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA pOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ I WYSOKOPĆ WYDATKÓW 
                   W KOLEJNYCH LATACH 

§ 16 

1. Jako źródła finansowania gospodarki mieszka-
niowej przyjmuje się: 
– wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,  
– wpływy z czynszów za lokale użytkowe, ga-

raże, pomieszczenia gospodarcze oraz 
z dzierżawy terenów, 

– dotacja przekazywana z budżetu gminy. 
2. Dodatkowym źródłem finansowania gospodarki 

mieszkaniowej mogą być 
a) Fundusze Unii Europejskiej, 
b) dotacje celowe z budżetu państwa, 
c) kredyty na remonty i remonty termomoderni-

zacyjne. 

3. Wysokość planowanych wydatków związanych 
z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy 
dotyczących eksploatacji i zarządu nieruchomo-
ścią wspólną oraz remontów określa załącznik 
nr 5 do niniejszej uchwały. 

4. Na pokrycie kosztów zarządu i utrzymania części 
wspólnych nieruchomości właściciele uiszczają 
zaliczki podlegające rozliczeniu po zbilansowaniu 
kosztów utrzymania nieruchomości w cyklach 
rocznych. 

z o z d z i a ł  VIII 

POPRAWA WYKORZYSTANIA I RACJONALI-
ZACJA pOSPODAROWANIA ZASOBEM 

§ 17 

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem Riasta 
i Gminy kierutów określa się poniższe zasady jako 
priorytetowe: 
1) Riasto i Gmina kierutów nie zapewnia miesz-

kań, a jedynie pomaga członkom wspólnoty sa-
morządowej w ich wysiłkach w uzyskaniu 
mieszkania, kierując się zasadami określonymi 
w odrębnych przepisach. 

2) Riasto i Gmina kierutów wspomaga finansowo 
działania zakładu budżetowego – zejonu kudyn-
ków Komunalnych, których celem jest przepro-
wadzanie remontów istniejącego mieszkaniowe-
go zasobu Riasta i Gminy kierutów. 

3) Riasto i Gmina kierutów dąży do dokonania 
sprzedaży wszystkich lokali w budynkach będą-
cych własnością Riasta i Gminy kierutów. 

4) Nie przewiduje się w całym okresie obowiązy-
wania wieloletniego programu, zamian lokali 
związanych z remontami budynków i lokali, gdyż 
nie planuje się kompleksowych remontów wy-
magających czasowego wykwaterowania 
mieszkańców. 

z o z d z i a ł  IR 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

Traci moc uchwała nr RRIV180/2008 zady Riej-
skiej w kierutowie z dnia 26 czerwca 2008 r. 
w sprawie zasad polityki czynszowej oraz warun-
ków obniżania czynszu. 

§ 19 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta i Gminy kierutów. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i polega podaniu do pu-
blicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Riasta i Gminy w kierutowie. 
 

 PzZEWODNICZĄCY 
 zADY RIEJSKIEJ 

 JÓZEF SKRABURSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 
NR XXNIII/19I/2009 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

w sprawie proeprowaeoenia referene w gwinnego eotacoącego b eowa na 
terenie pwina Chocianów oa łae  wa oroast jącego technologię spalania 
                                                oepaeów 

 Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12, 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. 2 ust. 1 i 2, art. 4, art. 9 ust. 1 i 2 i art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) zada Riejska w Chocianowie 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie 
budowy na terenie Gminy Chocianów zakładu 
wykorzystującego technologię spalania odpadów 
np. takiego jak Zakład Produkcji Energii Alterna-
tywnej wg wniosku firmy Energy Technology. 
Sp. z o.o. 

§ 2 

zeferendum odbędzie się w dniu 19 kwietnia 
2009 r. w godzinach od 6oo do 20oo w lokalach 
Obwodowych Komisji ds. zeferendum. 

§ 3 

W referendum treść pytania brzmi: „czy jesteś za 
budową na terenie Gminy Chocianów zakładu wy-
korzystującego technologię spalania odpadów?”. 
Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty 
odpowiedzi: „TAK” i „NIE”. 

§ 4 

1. Wzór i treść karty do głosowania określa załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Karta do głosowania jest koloru białego i ma 
format A5. 

§ 5 

Kalendarz czynności związanych z przeprowadze-
niem referendum określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta i Gminy Chocianów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, umieszczeniu w kiuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Chocianów oraz podle-
ga rozplakatowaniu na terenie Gminy poprzez 
umieszczenie na wszystkich tablicach ogłoszeń 
Urzędu Riasta i Gminy Chocianów. 
 
 
 
 PzZEWODNICZĄCA 
 zADY RIEJSKIEJ 

 BEATA ROLSKA 
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Załąconi  nr 1 eo  chwała Raea Miejs iej 
w Chocianowie nr XXNIII/19I/2009 
o enia 2I l tego 2009 r. (poo. 1148) 

 
 
 
 

KARTA DO pŁOSOWANIA 

w referendum lokalnym uchwalonym przez zadę Riejską w Chocianowie 
na dzień 19 kwietnia 2009 roku 

 
 
 
 

Czy jesteś za budową na terenie Gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię 
spalania odpadów?”. 

 
 
 

 

   TAK 

 
 
 
 

   NIE 

 
 
 
 

INFOzRACJA 
 
Udzielając odpowiedzi na postawione wyżej pytanie należy zaznaczyć tylko jedną odpo-
wiedź TAK lub NIE stawiając znak „R” w kratce przy odpowiedzi. 
Niepostawienie tego znaku w żadnej kratce lub postawienie znaku w dwóch kratkach po-
woduje nieważność głosu. 
 
 
 
 
 

Pieczęć                  Pieczęć 
Obwodowej Komisji ds. zeferendum         zady Riejskiej w Chocianowie 
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Załąconi  nr 2 eo  chwała Raea Miejs iej 
w Chocianowie nr XXNIII/19I/2009 
o enia 2I l tego 2009 r. (poo. 1148) 

 
 
 

KALENDARZ CZYNNOPCI ZWIĄZANYCH 
Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM 

 
 
 

Data wykonania 
czynności 

Treść czynności 

Początek – z dniem 
24 lutego 2009 r. 
ZakoRczenie – na 24 godziny 
przed rozpoczęciem referendum 
– tj. do 17 kwietnia 2009 r. 
(piątek1 do godz. 24oo 

Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzy-
ganego w referendum, treści postawionego pytania, prezentowaniu 
stanowisk. 

do 1.03.2009 r. Opublikowanie na terenie Miasta i Gminy Chocianów uchwały Rady 
Miejskiej w Chocianowie nr XXVIII/193/2009 z załącznikiem nr 1 i 2 
w sprawie referendum lokalnego dotyczącego budowy na terenie 
Gminy Chocianów zakładu wykorzystującego technologię spalania 
odpadów w tym Zakładu Produkcji Energii ylternatywnej. 

do 15.03.2009 r. Zgłaszanie kandydatów do Gminnej i Obwodowych Komisji ds. Refe-
rendum przez organizacje działające na terenie gminy. 

do 25.03.2009 r. 
tj. na 25 dni przed datą 
referendum 

Powołanie Gminnej Komisji do przeprowadzenia referendum gminne-
go. Skład Komisji i jej siedziba podlega niezwłocznemu opublikowaniu 
na terenie Gminy Chocianów. 

do 29.03.2009 r. 
tj. na 21 dni przed datą 
referendum 

Powołanie przez Gminną Komisję Obwodowych Komisji ds. Referen-
dum do przeprowadzenia referendum gminnego oraz podanie do pu-
blicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów oraz 
siedzibach obwodowych komisji dla przeprowadzenia referendum. 

do 5.04.2009 r. 
tj. na 14 dni przed datą 
referendum 

Sporządzenie spisu mieszkaRców uprawnionych do udziału w referen-
dum przez Urząd Miasta i Gminy Chocianów. Powiadomienie przez 
Burmistrza mieszkaRców przez rozplakatowanie, o sporządzeniu spisu 
mieszkaRców uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu 
i czasie jego udostępnienia. Wyłożenie spisu mieszkaRców uprawnio-
nych do głosowania do publicznego wglądu. 

od 6.04.2009 r. 
do 16.04.2009 r. 

Sprawdzenie przez wyborców list i składanie wniosków o uzupełnienie 
wykazu wyborców. 

18.04.2009 r. Przekazanie przewodniczącym poszczególnych Obwodowych Komisji 
ds. Referendum spisów mieszkaRców uprawnionych do głosowania. 

19.04.2009 r 
w godz. 6oo – 20oo 

Przeprowadzenie referendum gminnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6751  – Poz. 1149 i 1150 

1149 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 
NR XXXIN/188/09 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie  stalenia waso ości e wiwalent  pieniężnego  eoielonego 
cołon owi ochotnicoej straża pożarnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 42, poz. 1591 ze zm.), 
art. 28 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoża-
rowej (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) zada Riejska 
w Dusznikach-Zdroju uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczest-
niczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu –
pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent 
pieniężny w waso ości 10,00 oł za godzinę w dzia-
łaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 V-CE PzZEWODNICZĄCY 
 zADY RIEJSKIEJ 

 ROBERT CETNAROWICZ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOpRODŹCU 
NR XLI/295/09 

z dnia 11 marca 2009 r. 

w sprawie owiana  chwała nr XXXIII/2I0/08 Raea Miejs iej 
w Nowogroeźc  o enia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie oasae  eoielania 
i roolicoania eotacji na prace  onserwators ie, resta rators ie l b robota 
             b eowlane proa oabat   wpisanaw eo rejestr  oabat ów 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 
ze zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zada Riejska w Nowogrodź-
cu uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W uchwale nr RRRIII/230/08 zady Riejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 29 sierpnia 2008 r. 
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zbytków wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 „Dotacja może być udzielona w wysokości do 

75% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku, o którym mowa 
w § 2”. 

2) § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 „Wnioski o dotację składa się kurmistrzowi 

Nowogrodźca do końca lutego i kwietnia każde-
go roku”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 
od 10 kwietnia 2009 r. 
 
 

 PzZEWODNICZĄCY zADY 

 WILHELM TOMCZUK 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEPNICY 
NR XXIX/184/2009 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

w sprawie   chwalenia  wiejscowego plan  oagospoearowania proestroen-
nego ela obsoar  położonego proa  l. Wojs a Pols iego w Oleśnica 

 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.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku 
z uchwałą nr R/78/2007 zady Riasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Wojska Polskiego 
w Oleśnicy, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Riasta Oleśnicy, zada Riasta 
Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 
 

D z i a ł  I 

USTALENIA OpÓLNE 

z o z d z i a ł  1 

Za res obowiąoawania plan  

§ 1 

1. Riejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego przy ul. Wojska 
Polskiego w Oleśnicy, zwany dalej planem, 
obejmuje działki 2/72, 2/73, część działki 2/68, 
AR-11, w granicach przedstawionych na rysun-
ku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Riejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

3. Ze względu na brak występowania na terenie 
planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń: 
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych, 

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

3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) plan – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) linia roogranicoająca – linia oddzielająca po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

3) obowiąo jąca linia oab eowa – linia wyznaczona 
na rysunku planu i określona w niniejszej uchwa-
le dla danego terenu, wyznaczająca położenie 
ściany budynku na co najmniej 70% szerokości 
elewacji znajdującej się na tej linii; dopuszcza się 
jej przekroczenie przez ryzality, wykusze, portale 
do 1,5 m oraz zadaszenia nad wejściami do bu-
dynków do 2 m, 

4) soero ość elewacji – całkowita szerokość wido-
ku elewacji od strony frontu działki, 

5) powierochnia oab eowa – suma powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków, 

6) proeonacoenie teren  – kategorie form zagospo-
darowania lub działalności lub grupy tych kate-
gorii, które jako jedyne są dopuszczone w da-
nym terenie, 

7) proeonacoenie poestawowe teren  – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować w danym terenie w sposób określony 
w ustaleniach planu, 

8) proeonacoenie  o pełniające teren  – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6753  – Poz. 1151 

uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach planu, 

9)  chwała – niniejsza uchwała. 

§ 3 

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

zozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

zozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem tożsama z gra-

nicą strefy „k” ochrony konserwatorskiej i gra-
nicą strefy ochrony zabytków archeologicznych, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 

3) symbole terenów, 
4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) przeznaczenia terenów. 

§ 7 

1. Ustala się przeznaczenia terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej z usługami – MW/U, 
2) tereny ulic dojazdowych – KD-D; 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

z o z d z i a ł  2 

Ustalenia w oa resie oasae oagospoearowania 
teren  i  sotałtowania oab eowa 

§ 8 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację 
urządzeń budowlanych. 

§ 9 

Na terenie objętym planem, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
2) wysokość urządzeń budowlanych na budynkach 

– do 3 m. 

§ 10 

Na terenie objętym planem obowiązująca linia za-
budowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy 
dla budynków gospodarczych lub garażowych. 

z o z d z i a ł  3 

Ustalenia w oa resie ochrona śroeowis a 

§ 11 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowi-
ska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpa-

dów komunalnych powstałych jedynie na tere-
nie, 

2) zakaz poddawania recyclingowi odpadów innych 
niż biodegradowalne, 

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych 
na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych oraz gminnych przepisach porządko-
wych, 

4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub 
stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych ekologicznych źródeł energii poprzez wy-
korzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu 
której spełnione są normy w zakresie emisji za-
nieczyszczeń i ochrony środowiska, w tym 
w szczególności wykorzystanie z paliw płynnych 
i gazowych oraz kotłów na paliwa stałe 
o stopniu sprawności energetycznej nie mniej-
szej niż 70%, 

5) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających 
i mogących wymagać sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej i dróg publicz-
nych. 

z o z d z i a ł  4 

Ustalenia w oa resie ochrona eoieeoictwa 
  lt rowego i oabat ów 

§ 12 

1. Ustala się strefę „k” ochrony konserwatorskiej, 
oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1: 
1) obowiązuje zachowanie historycznej kompo-

zycji przestrzennej i rozmieszczenia budyn-
ków, 

2) zakazuje się umieszczania reklam, innych ta-
blic niezwiązanych bezpośrednio z danym 
obiektem i stanowiących na obiekcie lub ob-
szarze element obcy, 

3) zakazuje się prowadzenia napowietrznych linii 
teletechnicznych i energetycznych oraz wol-
no stojących konstrukcji wieżowych, 

4) obowiązuje nawiązanie nową zabudową 
w zakresie skali, bryły, gabarytów, użytych 
materiałów budowlanych, dyspozycji elewa-
cji, otworów okiennych i drzwiowych, stolar-
ki oraz kolorystyki obiektów do lokalnej histo-
rycznej zabudowy o podobnych funkcjach, 

5) przed podjęciem prac projektowych należy 
uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie 
planowanych prac, 

6) obowiązuje uzgodnienie wszelkich inwestycji 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków we Wrocławiu, przed uzyska-
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niem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem 
robót budowlanych zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami. 

§ 13 

1. Ustala się strefę ochrony zabytków archeolo-
gicznych, oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagających 
prac ziemnych z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, co do 
obowiązku prowadzenia stałego nadzoru arche-
ologicznego i w razie konieczności ratowniczych 
badań archeologicznych, za pozwoleniem Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na prace archeologiczne i wykopaliskowe. 

3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2, na-
leży uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwo-
lenie na budowę lub zgłoszeniem robót budow-
lanych. 

4. Zasady ochrony ewentualnych zabytków arche-
ologicznych odkrytych w trakcie obowiązywania 
planu, określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmiana-
mi). 

5. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych, ich wykaz podlega sukcesyw-
nej weryfikacji i uzupełnieniom. 

z o z d z i a ł  5 

Zasaea obsł gi w oa resie  ow ni acji 
i infrastr  t ra techniconej 

§ 14 

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu 
II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi 
infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągo-

wej, 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyj-

nej, 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznych, 
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 

lub z indywidualnych źródeł energii cieplnej, 
odpowiadających wymogom § 11 pkt 4, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii 
energetycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny 

przeznaczone pod zabudowę wyznaczone 
planem, 

8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie re-
alizacji sieci infrastruktury technicznej, 
w liniach rozgraniczających ulic z zastrzeże-
niem ust. 2. 

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu 
II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad obsługi 
infrastruktury technicznej dopuszcza się odstęp-
stwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt. 8 
wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możli-
wości realizacji tych ustaleń. 

3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu 
II nie stanowią inaczej, zakazuje się lokalizowa-
nia instalacji radiokomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc 
promieniowana izotropowo wynosi więcej niż 
15W, emitujące pola elektromagnetyczne o czę-
stotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyjąt-
kiem dopuszczonych wg przepisów odrębnych. 

D z i a ł  II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

z o z d z i a ł  6 

Ustalenia ela terenów oab eowa wieso aniowej 
wieloroeoinnej o  sł gawi 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MW/U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi do 45% powierzchni użytkowej bu-
dynku, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

c) drogi wewnętrzne z placami manewro-
wymi i postojowymi, 

d) garaż podziemny, 
e) zieleń urządzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 

rysunku planu w odległości: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 

przyległej ulicy Wojska Polskiego; 
b) 10 m od linii rozgraniczającej z terenem 

działki 2/58; 
c) 4 m od linii rozgraniczającej z terenem 

1KD-D; 
d) 2 m od linii rozgraniczającej z terenem 

2KD-D. 
2) wysokość zabudowy: 

a) dla budynków od strony ulicy Wojska Pol-
skiego w granicach od 9 m do 12,5 m li-
cząc od poziomu ulicy przed frontem bu-
dynku do okapu głównej bryły dachu, oraz 
w granicach od 16 m do 20 m licząc do 
najwyżej położonej krawędzi dachu lub ka-
lenicy, 

b) dla budynków od strony terenu oznaczo-
nego symbolem 2KD-D w granicach od  
9 m do 15 m licząc od poziomu ulicy 
przed frontem budynku do okapu głównej 
bryły dachu, oraz w granicach od 16 m do 
22,5 m licząc do najwyżej położonej kra-
wędzi dachu lub kalenicy, 

3) szerokość elewacji do 50 m, 
4) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych. 
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5) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 
połaci dachowych od 400 do 450, 

6) obowiązuje pokrycie dachówką w kolorze ce-
glastym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia wyłącznie od strony ulicy Wojska 

Polskiego o wysokości do 2,5 m od frontu 
działki, ażurowości min.60% od frontu dział-
ki, z podmurówką pełną o wys. do 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni 

działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

15% powierzchni działki. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenów od strony dróg: 1KD-D 

i 2KD-D, 
2) dopuszcza się lokalizowanie garaży i miejsc 

postojowych jako wbudowane w część pod-
ziemną budynków mieszkalnych, 

3) zapewnienie co najmniej 1,2 stanowiska po-
stojowego na terenie działki na każde miesz-
kanie, 

4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska posto-
jowego na każde 50 m2 powierzchni usługo-
wej na terenie działki, nie mniej niż 
1,2 stanowiska postojowego na każdy lokal 
usługowy. 

6. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
obsługi komunikacyjnej dopuszcza się zapewnie-
nie lokalizacji miejsc postojowych w pasach 
drogowych przyległych ulic, z wyłączeniem 
ulicy Wojska Polskiego, za zgodą zarządcy 
drogi. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
ochrony środowiska: 
1) nie dopuszcza się do lokalizacji obiektów oraz 

urządzeń usługowych i produkcyjnych mogą-
cych pogorszyć stan środowiska, 

2) dopuszcza się lokalizację budynków z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 
ludzi w zasięgu strefy uciążliwości akustycz-
nej od układu komunikacyjnego pod warun-
kiem zastosowania rozwiązań zapewniają-
cych spełnienie obowiązujących standardów 
środowiska w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na stały pobyt ludzi. 

8. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem 
akustycznym kwalifikuje się jako teren przezna-
czony na cele mieszkaniowo-usługowe. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obo-
wiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

z o z d z i a ł  7 

Ustalenia ela terenów  ow ni acji 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-D ustala się przeznaczenie: ulica do-
jazdowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających 20 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy, 
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań, 
4) obiekty małej architektury. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się 
do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KD-D ustala się przeznaczenie: ulica do-
jazdowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających 13 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy, 
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań, 
4) obiekty małej architektury. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się 
do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie stawek procentowych stanowiących 
podstawę określenia opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 
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D z i a ł  III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta Oleśnicy. 
 
 
 
 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PzZEWODNICZĄCY 
 zADY RIASTA 

 RYSZARD ZELINKA 
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Załąconi  nr 1 eo  chwała Raea Mia-
sta Oleśnica nr XXIX/184/2009 o enia 
I0 staconia 2009 r. (poo. 1151) 

 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6758  – Poz. 1151 

Załąconi  nr 2 eo  chwała Raea Mia-
sta Oleśnica nr XXIX/184/2009 o enia 
I0 staconia 2009 r. (poo. 1151) 

 
 
 

Roostroagnięcie 
o sposobie roopatroenia  wag wniesionach eo proje t  plan  

 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zada Riasta Oleśnicy stwierdza, że 
w terminie, o którym mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załąconi  nr I eo  chwała Raea Mia-
sta Oleśnica nr XXIX/184/2009 o enia 
I0 staconia 2009 r. (poo. 1151) 

 
 
 

Roostroagnięcie 
o sposobie realioacji, oapisanach w planie, inwestacji o oa res  infrastr  t ra 

techniconej,  tóre należą eo oaeań własnach gwina, 
orao oasaeach ich finansowania, ogoenie o proepisawi 

o finansach p bliconach 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zada Riasta Oleśnicy stwierdza: 
 
1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy przewiduje się następujące inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań wła-
snych gminy: 
a) modernizacja ulic istniejących, 
b) modernizacja istniejących sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sa-

nitarnej i deszczowej oraz oświetlenia, 
 
2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 
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1152 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXXI/2II/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie naeania naowa  licow 

 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 ze zm.) zada 
Riejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę PROMIENNA ulicy położonej w 
miejscowości Sulistrowiczki, oznaczonej 
geodezyjnie jako część działki nr 608/2 i działka 
nr 607, AR-1, obręb Sulistrowiczki. 

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Nadaje się nazwę RUMIANKOWA ulicy położo-
nej w miejscowości zogów Sobócki, oznaczonej 
geodezyjnie jako działki nr 322, 350/1 i 351/6, 
AR-1, obręb zogów Sobócki. 

2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do 
uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta i Gminy Sobótka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PzZEWODNICZĄCY 
 zADY RIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
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Załąconi  nr 1 eo  chwała Raea Miej-
s iej w sobótce nr XXXI/2II/09 o enia 
20 l tego 2009 r. (poo. 1152) 
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115I 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 
NR XXXI/2I4/09 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

owieniająca  chwałę nr XX/115/08 Raea Miejs iej w Sobótce 
o enia 10 warca 2008 r. w sprawie naeania naowa  lica 

 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 ze zm.) zada 
Riejska w Sobótce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr RR/115/08 zady Riejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę CICHA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 274/2 i dz. nr 500/15, AR-1, 
obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 1 do 
uchwały”. 

§ 2 

W uchwale nr RR/115/08 zady Riejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 2 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę KWIATOWA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 351 i dz. nr 332/1, AR-1, 
obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 2 do 
uchwały”. 

§ 3 

W uchwale nr RR/115/08 zady Riejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę LEPNA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 500/17, dz. nr 500/18 
i dz. nr 326, AR-1, obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 3 do 
uchwały”. 

§ 4 

W uchwale nr RR/115/08 zady miejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 4 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę LETNIA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 454, AR-1, obręb Księginice 
Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 4 do 
uchwały”. 

 
 
 
 

§ 5 

W uchwale nr RR/115/08 zady miejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 5 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę MIŁA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 406 i cz. dz. nr 404/12, 
AR-1, obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 5 do 
uchwały”. 

§ 6 

W uchwale nr RR/115/08 zady miejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 6 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę WIOSENNA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: cz. dz. nr 433/5 i cz. dz. nr 475/1, 
AR-1, obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 6 do 
uchwały”. 

§ 7 

W uchwale nr RR/115/08 zady Riejskiej w Sobót-
ce z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy § 7 otrzymuje brzmienie: 
„1. Nadaje się nazwę WIPNIOWA ulicy położonej 

w miejscowości Przemiłów, oznaczonej geode-
zyjnie jako: dz. nr 475/18 i dz. nr 486/2, AR-1, 
obręb Księginice Rałe. 

 2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik nr 7 do 
uchwały”. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Riasta i Gminy Sobótka. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PzZEWODNICZĄCY 
 zADY RIEJSKIEJ 

 JANUSZ KOZYRSKI 
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1154 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WJpLIŃCU 
NR 198/XXNIII/09 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie reg lawin  wanagraeoania na coacieli so ół i placówe  oświato-
wach, ela  tórach organew prowaeoącaw jest pwina i Miasto Węgliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rinistra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagra-
dzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) zada Riejska w Węglińcu uchwa-
la: 

 
Reg lawin wanagraeoania na coacieli oatr enionach w so ołach i placów ach 
oświatowach, ela  tórach organew prowaeoącaw jest gwina i wiasto Węgliniec 

 
 

z o z d z i a ł  l 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

1. zegulamin określa szczegółowe warunki przy-
znawania oraz wysokość: 
1) dodatku za wysługę lat; 
2) dodatku motywacyjnego; 
3) dodatku funkcyjnego; 
4) dodatku za pracę w warunkach trudnych 

i uciążliwych; 
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

oraz godziny doraźnych zastępstw; 
6) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 
7) nagród i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń 
z zakładowego funduszu świadczeń socjal-
nych i dodatków socjalnych. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 
1) szkole – należy rozumieć przez to jednostki 

organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – 
Karta Nauczyciela zwaną dalej „Karta Na-
uczyciela", dla których organem prowadzą-
cym jest gmina i miasto Węgliniec; 

2) nauczycielu – należy rozumieć przez to rów-
nież wychowawców i innych pracowników 
pedagogicznych zatrudnionych w jednost-
kach organizacyjnych, o których mowa 
w pkt. 1. 

3 zozporządzeniu – należy rozumieć aktualnie 
obowiązujące rozporządzenie Rinistra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 
2005 roku w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawa-
nia dodatków do wynagrodzenia za pracę 
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 z późn. zmianami). 

z o z d z i a ł  II 

Doeate  oa wasł gę lat 

§ 2 

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat 
określaj ą odrębne przepisy. 

2. Nauczycielowi pozostającemu w jednocześnie 
w więcej niż jednym stosunku pracy, gdy łączny 
wymiar jego zatrudnienia wynosi więcej niż je-
den etat, dodatek za wysługę lat wypłacany jest 
tylko w jednej szkole, wskazanej przez nauczy-
ciela. 

3. Dodatek za wysługę lat nauczycielowi przyznaje 
dyrektor szkoły, natomiast dyrektorowi szkoły- 
organ prowadzący. 

z o z d z i a ł  III 

Zasaea proaonawania eoeat   wotawacajnego 

§ 3 

1. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela zatrudnionego w szkole prowadzonej 
przez gminę i miasto Węgliniec należy brać pod 
uwagę: 
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne 

uczniów; 
2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkur-

sach, turniejach, zawodach i olimpiadach 
oraz w innych obszarach działań, związanych 
z realizowanym procesem dydaktycznym; 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami; 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patolo-
giom i uzależnieniom; 

5) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie  na  rzecz  uczniów  potrzebujących 
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opieki, w szczególności w stałej współpracy 
z rodzicami, właściwymi instytucjami i oso-
bami świadczącymi pomoc socjalną; 

  6) opieka nad samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działają-
cymi w szkole; 

  7) inicjowanie i prowadzenie nieodpłatnych, 
nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych; 

  8) skuteczne kierowanie rozwojem zarówno 
ucznia szczególnie uzdolnionego jak i ucznia 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych; 

  9) adaptację i praktyczne stosowanie nowo-
czesnych metod nauczania i wychowania 
we współpracy z organem sprawującym 
nadzór pedagogiczny oraz innymi instytu-
cjami wspomagającymi; 

10) jakość świadczonej pracy, w tym związanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
a w szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygoto-

wywanie się do przydzielonych obowiąz-
ków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych, 

c) dbałość o estetykę i sprawność powie-
rzonych pomieszczeń, pomocy dydak-
tycznych lub urządzeń szkolnych, 

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych i powierzonych 
obowiązków. 

11) posiadanie co najmniej dobrej oceny przy 
pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawo-
dowego. 

§ 4 

1. W przypadku nauczycieli, którym powierzono 
funkcje kierownicze w szkołach, przy ustalaniu 
wysokości dodatku motywacyjnego należy obok 
warunków wymienionych w ust. 1 uwzględniać 
zaangażowanie dyrektora w czynności wynika-
jące z kierowania placówką, a w szczególności: 
1) prawidłowość organizacji pracy placówki; 
2) tworzenie atmosfery i warunków do efek-

tywnej pracy zatrudnionych w niej pracowni-
ków; 

3) tworzenie atmosfery i warunków do współ-
pracy wszystkich organów i organizacji dzia-
łających w placówce oraz umiejętność ini-
cjowania takiej współpracy; 

4) dbałość o mienie placówki i zabieganie o po-
lepszenie istniejącej bazy; 

5) prawidłowe dysponowanie przyznanymi pla-
cówce środkami budżetowymi; 

6) efektywne pozyskiwanie środków finanso-
wych z innych źródeł i optymalne ich wyko-
rzystanie; 

7) dbałość o pozytywny wizerunek placówki 
i promowanie jej osiągnięć w środowisku lo-
kalnym; 

8) sprawność organizacyjna i menedżerska 
w nawiązywaniu współpracy z różnymi śro-
dowiskami lokalnymi; 

  9) poprawność pod względem formalno-
prawnym podejmowanych decyzji oraz ich 
zasadność; 

10) przestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników placówki; 

11) racjonalne gospodarowanie w zakresie przy-
dzielania nauczycielom godzin ponadwymia-
rowych, godzin zastępstw doraźnych w taki 
sposób, aby zapewnić nauczycielom w po-
szczególnych stopniach awansu zawodo-
wego średnie wynagrodzenie, o którym 
mowa w art. 30 ust. 3; 

12) podnoszenie kwalifikacji związanych z pro-
wadzeniem placówki; 

13) terminowość i rzetelność wykonywania po-
wierzonych zadań; 

14) prawidłowość współpracy z samorządem te-
rytorialnym, organem nadzoru pedagogicz-
nego, radą rodziców, radą pedagogiczną 
i Samorządem Uczniowskim; 

15) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające 
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pra-
cy; 

16)realizację zadań i podejmowanie inicjatyw 
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły 
w środowisku lokalnym; 

17)realizowanie w szkole zadań edukacyjnych 
wynikających z przyjętych przez organ pro-
wadzący priorytetów w prowadzonej lokal-
nej polityce oświatowej. 

§ 5 

1. Dodatki motywacyjne przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 
50% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając 
poziom spełniania wymienionych wyżej warun-
ków, w granicach posiadanych środków finan-
sowych, ustala dyrektor placówki, natomiast 
w stosunku do dyrektora kurmistrz. 

3. Przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela rozpoczynającego pracę w placówce może 
nastąpić po upływie okresu umożliwiającego 
ocenę jego pracy. 

4. Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli (bez dodatków motywacyjnych dla 
dyrektorów poszczególnych placówek oświato-
wych) ustala się w wysokości 5% planowanych 
w danym roku budżetowym wydatków na wy-
nagrodzenia zasadnicze nauczycieli. 

z o z d z i a ł  IV 

Zasaea proaonawania eoeat   f n cajnego 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora szkoły lub inne stano-
wisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości określonej w tabeli: 
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Lp. Stanowisko Miesięcznie w zł od Miesięcznie w zł do 
1. Dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów 160 900 
2. Dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów 200 1000 
3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów 300 1100 
4. Wicedyrektor 160 900 
5. Kierownik świetlicy szkolnej 50 600 
6. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 go-

dzin dziennie 
160 900 

 
 
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora 

szkoły ustala kurmistrz w granicach stawek 
określonych tabelą ze szczególnym uwzględnie-
niem wielkości szkoły, jej struktury organizacyj-
nej, złożoności zadań wynikających z zajmowa-
nego stanowiska, liczby stanowisk kierowni-
czych w szkole oraz warunków w jakich funk-
cjonuje. 

3. Dodatki funkcyjne dla wicedyrektorów, innych 
stanowisk, jak również osób wymienionych 
w ust.. 4 przyznaje dyrektor szkoły, z tym że 
wysokość dodatku dla wicedyrektora nie może 
przekroczyć 80% odpowiedniego dodatku dla 
dyrektora, a dla innych stanowisk kierowniczych 
w szkole nie może przekroczyć 40% dodatku 
funkcyjnego dla dyrektora. 

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny 
w następujących wysokościach: 
1) wychowawstwo klasy – od 30 do 100 zł 

miesięcznie, 
2) opiekun stażu – od 25 do 50 zł miesięcznie, 
3) nauczyciel konsultant – od 50 do 100 zł mie-

sięcznie, 
4) doradca metodyczny – 150–400 zł miesięcz-

nie. 
5. Wysokość dodatku za wychowawstwo klasy 

powinna być uzależniona od liczebności klasy. 
6. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-

wa w ust. 4, ustala dyrektor uwzględniając za-
kres i złożoność zadań oraz warunki ich realiza-
cji. 

7. W przypadku niezdolności do pracy dyrektora 
spowodowanej długotrwałą chorobą trwającą 
dłużej niż 21 dni, w szkołach, w których nie 
utworzono stanowiska wicedyrektora, osobie 
pełniącej czasowo obowiązki dyrektora wyso-
kość dodatku ustala kurmistrz Gminy i Riasta. 

8. W przypadku zbiegu prawa do dodatku funkcyj-
nego, o którym mowa w ust. 2, oraz dodatku 
funkcyjnego, o którym mowa w ust. 4, nauczy-
cielowi przysługują dodatki z każdego tytułu. 

z o z d z i a ł  V 

Doeat i oa war n i praca 

§ 7 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych 
warunkach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela 
w wysokości do 20% otrzymywanego przez na-
uczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku za warunki pracy ustala dy-
rektor szkoły, a dla dyrektora kurmistrz biorąc 
pod uwagę stopień trudności i uciążliwości reali-
zowanych zadań lub wykonywanych prac. 

3. Nauczycielom i wychowawcom, którzy prowa-
dzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifiko-
wanych do kształcenia specjalnego przysługuje 
dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki 
wynagrodzenia zasadniczego wyliczonej na pod-
stawie § 1 pkt 2 rozporządzenia, za każdą zre-
alizowaną godzinę. 

4. Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w kla-
sach, w których znajduje się co najmniej jedno 
dziecko z orzeczeniem o upośledzeniem w stop-
niu lekkim, pod warunkiem, że zajęcia dydak-
tyczne prowadzone są według obowiązującego, 
odrębnego programu nauczania przysługuje do-
datek w wysokości 20% stawki wynagrodzenia 
zasadniczego, wyliczonej na podstawie § 1 
pkt 2 rozporządzenia, za każdą zrealizowaną go-
dzinę. 

z o z d z i a ł  VI 

Wanagroeoenie oa goeoina ponaewawiarowe, 
goeoina eoraźnach oastępstw orao oajęcia 
                             eoeat owe 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych lub 
doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie 
art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie 
za godzinę doraźnego zastępstwa ustala się 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizo-
wanego wymiaru godzin. 

3. Riesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, 
o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc 
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odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o róż-
nym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi 
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie 
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się 
w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez 
miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obo-
wiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego zgodnie 
z odrębną uchwałą zady Riejskiej, podjętą na 
podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczycie-
la. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się wg 
stawki osobistego zaszeregowania. 

z o z d z i a ł  VII 

Nagroea oe specjalnego f ne so  nagróe 

§ 9 

1. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze na-
uczyciele otrzymują nagrody ze specjalnego fun-
duszu nagród. 

2. Szczegółowy sposób tworzenia funduszu na-
gród, podziału środków na nagrody na nagrody 
organów prowadzących szkoły i dyrektorów 
oraz kryteria i tryb przyznawania nagród określa 
uchwała nr 185/RRVIII/04 zady Riejskiej z dnia 
30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia spe-
cjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 

z o z d z i a ł  VIII 

Na coaciels i eoeate  wieso aniowa 

§ 10 

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzo-
nej przez gminę i miasto Węgliniec przysługuje 
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony 
od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, 
wypłacany co miesiąc w wysokości: 
1) dla 1 osoby – 3%, 
2) dla 2 osób – 5%, 
3) dla 3 osób – 7%, 
4) dla 4 i więcej osób – 9% 
najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszane-
go przez Rinistra Pracy i Polityki Socjalnej. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza, się wspólnie z nim zamiesz-
kujących: 
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła 

dochodów lub który jest nauczycielem, 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela, 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończe-
nia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo 
ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia, 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów. 

  3. 0 zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, 
o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymu-
jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie 
powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujący dodatek – organ prowadzący 
szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrek-
tora szkoły lub organu prowadzącego szkołę 
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie 
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega 
zwrotowi. 

  4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkują-
cemu z nim stale, będącemu także nauczycie-
lem, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kości określonej w ust. 1. 
Rałżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, 
który będzie im wypłacał dodatek. 

  5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

  6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

  7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania 
pracy, a także w okresach: 
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecz-

nego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służ-
by wojskowej; w przypadku gdy z nauczy-
cielem powołanym do służby wojskowej 
zawarta była umowa o pracę na czas okre-
ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do 
końca okresu, na który umowa ta została 
zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego 
przewidzianego w odrębnych przepisach. 

  8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela 
(dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek na-
uczycieli będących współmałżonkami. 

  9. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrekto-
rowi szkoły – organ prowadzący szkołę. 

1O. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
złożony został wniosek o jego przyznanie. 
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§ 11 

Traci moc uchwała zady Riejskiej w Węglińcu 
nr 120/RIR/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i pla-
cówek oświatowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina i Riasto Węgliniec. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się kurmistrzowi 
Gminy i Riasta Węgliniec. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od l 
stycznia 2009 roku. 
 
 
 PzZEWODNICZĄCA zADY 

 BARBARA DROZD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1155 

UCHWAŁA RADY pMINY KOBIERZYCE 
NR XXX/I7I/09 

z dnia 13 lutego 2009 r. 

w sprawie owiana  chwała nr XXNII/I46/04 Raea pwina Kobieroace o enia 
27 waja 2004 r. w sprawie oasae  sat owania na terenie gwina Kobieroace 
                wiejsc sproeeaża i poeawania napojów al oholowach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70, 
poz. 473 ze zm.) zada Gminy Kobierzyce postanawia, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr RRVII/346/04 zady Gminy Kobierzy-
ce z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad usytu-
owania na terenie gminy Kobierzyce miejsc sprze-
daży i podawania napojów alkoholowych wprowa-
dza się następującą zmianę: 
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1 
1. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych prze-

znaczonych do spożycia na miejscu oraz poza 
nim, o zawartości powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), nie mogą być usytuowane 
bliżej niż 50 m od granic posesji, na której znaj-
dują się obiekty kultu religijnego (kościoły, kapli-
ce, cmentarze), szkoły, internaty, przedszkola, 
obiekty sportowe i stadiony.” 

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1 
2. Odległość, o której mowa w ust. 1, liczona bę-

dzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego 
wejścia na teren posesji, o których mowa 

w ust. 1, do wejścia do punktu sprzedaży napo-
jów alkoholowych, z wyjątkiem obiektów woj-
skowych, gdzie odległość liczona będzie od jego 
ogrodzenia. W przypadku posesji nieogrodzo-
nych najkrótszą drogę dojścia liczy się od wej-
ścia do obiektu określonego w ust. 1”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PzZEWODNICZĄCY 
 zADY GRINY 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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 PREZES  Warszawa, dnia 19 marca 2009 r.  
 URZJDU REpULACJI ENERpETYKI 

OWA-4210-15(3)/2009/13318/IIIzm/RL 

DECYZJA 

 Na podstawie art. 155 ustawy z ndia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. 
Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 
r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 
181, poz. 1524) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 
pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i 
Nr 158, poz. 1123, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, 
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 
1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) oraz art. 104 ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego),  

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 marca 2009 r. 
przedsiębiorstwa energetycznego: 

INTERPEP Spół a o ogranicooną oepowieeoialnością, EC Za roów 
Spół a  owaneatowa 
o sieeoibą w Warsoawie 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 
które posiada: 

1. numer 0000227886 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez 
Sąd zejonowy dla m. st. Warszawy, RR Wydział Gospodarczy Krajowego 
zejestru Sądowego, 

2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9512131218, 

w sprawie oatwiereoenia owiana tarafa ela ciepła, 

postanawiaw 

oatwiereoić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniej-
szej decyzji owianę tarafa ela ciepła, zatwierdzoną moją decyzją z dnia 12 
września 2008 r. nr OWA-4210-29(9)2008/13318/III/RL. 

 

UZASADNIENIE 

 Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na wytwarzanie ciepła – decyzja z dnia 20 lipca 2005 r., 
nr WCC/1137/13318/W/OWA/zW, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona moją decyzją 
z dnia 12 września 2008 r., nr OWA-4210-29(9)/2008/13318/III/RL, na okres do dnia 30 listopada 
2009 r. 

 Pismem z dnia 9 marca 2009 r. (znak: TZ(I)/2009/13318/AS), wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa 
o zmianę ww. taryfy dla ciepła w zakresie określonych w niej cen za ciepło, w związku ze zmianą wyso-
kości kosztów zakupu paliwa gazowego, ustalonych na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy Polskie-
go Górnictwa Naftowego i gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdzonej przez Prezesa Urzę-
du zegulacji Energetyki decyzją nr DTA-4212-24(11)/2008/652/V/AG z dnia 17 października 2008 r. 

 W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, w dniu 16 marca 2009 r. (znak: 
TZ(2)/2009/13318/AS), wpłynął skorygowany przez Przedsiębiorstwo akt zmiany taryfy dla ciepła. 

 Ostatecznie, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo 
opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 44–46 ustawy – Prawo energetyczne 
oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 

 Ceny za ciepło ustalone w akcie zmiany taryfy przez Przedsiębiorstwo zostały skalkulowane na pod-
stawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok ich obowiązywania. 
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 Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny inte-
res strony. 

 W niniejszej sprawie słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębior-
stwu pokrycia przez taryfę uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia od-
biorców w ciepło. 

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji. 
 
 

POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postę-
powania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  

 Oewołanie należa proesłać na aeres Oeeoiał  Centralnego Uroęe  Reg lacji Energeta i,  l. Canaletta 4, 
00-099 Warsoawa. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, akt zmia-
ny taryfy dla ciepła zostanie skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu zegulacji Energetyki 

 DYREKTOR 
 ODDZIAŁU CENTzALNEGO 
 UzZĘDU zEGULACJI ENEzGETYKI 
 w Warszawie 

 Krystyna GroKczyńsna 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPEP, EC Za roów Spół a o ogranicooną oepowieeoialnością, Spół a  owaneatowa 
 l. Wiertnicoa 169, 02-952 Warsoawa 

 

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 
 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu zegulacji Energetyki 
z dnia 19 marca 2009 r. nr OWA-4210-15(3)/2009/13318/IIIzm/RL 

 
 
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo INTEzPEP, EC Zakrzów Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, stanowiącej załącznik 
do decyzji Prezesa Urzędu zegulacji Energetyki z dnia 12 września 2008 r. nr OWA-4210-29(9) 
2008/13318/III/RL, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 
września Nr 259, poz. 2790, 

wprowaeoa się następ jące owianas 

w CZĘŚCI SZCZEGCŁOWEJ na stronie 6 tabela zatytułowana „zodzaje oraz wysokość cen” otrzymuje 
następujące brzmienie: 
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Roeoaje orao waso ość cen 

Cena 
Grupa ZW1 Lp. Rodzaj ceny Jednostka 

Bez VyT z VyT* 
1. Cena za zamówioną moc 

cieplną 
Rata miesięczna 

{zł / MW / rok} 
 

{zł / MW / miesiąc} 

131 684,42 
 

10 973,70 

160 654,99 
 

13 387,91 
2. Cena ciepła {zł / GJ} 45,32 55,29 
3. Cena nośnika ciepła {zł / m3} 0,00 0,00 

* tj. z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości 22%. 
 
 
 WICEPzEZES ZAzZĄDU 

 PIOTR MACIOŁEK 
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POROZUMIENIE 
NR 6/DOL/CW/51/2009 

powięeoa Wojewoeą Dolnośląs iw a pwiną Mierosoów 

zawarte w dniu 10 marca 2009 r. 

w sprawie powieroenia pwinie Mierosoów obowiąo    troawania grob  wojennego, 
położonego na terenie pwina Mierosoów 

 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 gro-
bach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) oraz uchwałą 
nr RRRIII/160/09 zady Riejskiej Rieroszowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Rieroszów obowiązku utrzymania grobów wojennych położo-
nych na terenie Gminy Rieroszów, 

zostało zawarte porozumienie pomiędzy: 

Wojewodą Dolnośląskim, Panem zafałem Jurkowlańcem, zwanym dalej „Wojewodą” 
a 
Gminą Rieroszów, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Laszkiewicza – kurmistrza 
Gminy Rieroszów, zwaną dalej „Gminą”, 
następującej 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 się na terenie Gminy: 
– mogiła zbiorowa ofiar terroru hitlerowskiego 

znajdująca się na terenie cmentarza komunal-
nego w Rieroszowie przy ul. Kościelnej. 

2. Do zakresu zadań, o których mowa w § 1 
ust. 1, należy w szczególności: 
1) dbanie o estetyczny wygląd obiektu i jego 

otoczenia w ciągu całego roku, w tym: 
utrzymanie w czystości i porządku, konser-
wacja elementów małej architektury oraz 
dbałość o czytelność napisów, 

2) zapewnienie estetycznego wyglądu zespołu 
roślinności znajdującej się na grobie wojen-
nym poprzez: 
a) nasadzenia roślinności dostosowanej do 

otoczenia, 
b) wykonywanie bieżących zabiegów pielę-

gnacyjnych zieleni, w tym: usuwanie 
drzew i krzewów obumarłych oraz zagra-
żających bezpieczeństwu ludzi lub mogą-
cych spowodować uszkodzenie grobu wo-
jennego, 

3) przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu 
na: 
– 8 maja – Dzień Zwycięstwa, 
– 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, 
– 1 września – rocznica wybuchu II wojny 

światowej, 
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– 1 listopada – Wszystkich Świętych, 
– 11 listopada – Święto Niepodległości. 

4) planowanie i wykonywanie remontów pomni-
ków, nagrobków i elementów małej architek-
tury obiektów, według odrębnie zaopiniowa-
nego zakresu prac remontowych przez woje-
wodę, 

5) prowadzenie ksiąg pochowanych oraz doko-
nywanie wpisu do imiennej ewidencji, przy 
współpracy z Wojewodą, 

6) wykonywanie innych zadań z zakresu wyni-
kającego z bieżących potrzeb. 

§ 2 

1. W celu realizacji obowiązków wynikających 
z § 1 Wojewoda będzie przekazywał Gminie, 
w dwóch równych transzach, środki finansowe 
w formie dotacji celowej. Pierwsza transza prze-
kazana zostanie do dnia 31 marca, druga do 
dnia 31 lipca danego roku budżetowego. 

2. Wysokość przekazanej Gminie dotacji uzależnio-
na będzie od wysokości środków finansowych, 
otrzymywanych corocznie z budżetu państwa. 

3. Dotacja stanowi podstawę do zwiększenia bu-
dżetu Gminy po stronie dochodów. 

§ 3 

Zadania, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być 
również realizowane przez Gminę ze środków wła-
snych oraz innych źródeł. 

§ 4 

1. O możliwości niewykorzystania w całości lub 
w części środków określonych w dotacji, Gmina 
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić 
o tym fakcie Wojewodę, najpóźniej do dnia 
31 października danego roku budżetowego i do 
tego dnia zwrócić niewykorzystane środki. 

2. Termin wykorzystania dotacji ustala się na dzień 
31 grudnia danego roku budżetowego. 

3. Niewykorzystana część dotacji podlega zwroto-
wi do dnia 15 stycznia następnego 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 
następującego po roku, w którym udzielono do-
tacji. 

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego i racjo-
nalnego gospodarowania przyjętymi środkami 
oraz przeznaczenia ich na cele określone w § 1 
niniejszego porozumienia zgodnie z przepisami 
prawa. 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa lub w wysokości 
wyższej niż określone w porozumieniu nie pod-
legają finansowaniu w ramach dotacji, o której 
mowa w § 2 ust. 1. 

§ 6 

1. Końcowe rozliczenie roczne, pod względem rze-
czowym i finansowym z wykonanych zadań 
w danym roku budżetowym, Gmina zobowiązuje 
się przedłożyć do dnia 15 stycznia roku następ-
nego. 

2. Do rozliczenia należy dołączyć: 
a) tabelaryczne zestawienie faktur, zatwierdzo-

ne przez Skarbnika Gminy, ze wskazaniem 
obiektu i określeniem zakresu wykonanych 
prac; 

b) informację o źródłach finansowania (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 niezbęd-
nych prac oraz potrzeby finansowe na ten cel, na 
rok następny. 

§ 8 

Na prace remontowe grobu wojennego należy uzy-
skać zgodę 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 kontrolę nad sposobem 
wykorzystania dotacji, stosując kryterium 
zgodności z prawem, celowości, rzetelności 
i gospodarności; 

b) ma prawo wglądu w dokumentację związaną 
z wykorzystaniem dotacji. 

2. Gmina: 
a) przedstawi na żądanie Wojewody dokumenty 

dotyczące sposobu wykorzystania dotacji 
oraz rozliczenia finansowe, 

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 się na grobie wojen-
nym obowiązane jest o tym zawiadomić Wo-
jewodę. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6799  – Poz. 1160 

§ 10 

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokre-
ślony. 

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają 
– pod rygorem nieważności – formy pisemnego 
aneksu podpisanego przez strony. 

3. Każda ze stron może je rozwiązać za uprzednim 
trzymiesięcznym 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 usunięcia tych uchybień 
w określonym terminie nie odniosło skutku, przy 
czym rozliczneie, o którym mowa w § 6, obej-
muje środki wydane do dnia rozwiązania poro-
zumienia i dokonane będzie w terminie 30 dni od 
tegoż dnia. 

§ 11 

Do spraw nieuregulowanych porozumieniem zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz inne przepisy doty-
czące spraw objętych porozumieniem.  

§ 12 

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia. 

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech 
jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 
każdej ze stron. 

 

 
 
 kUzRISTzZ  
 
 ANDRZEJ LASZKIEWICZ  

 wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 

 WICEWOJEWODA 
 
 
 SKAzkNIK GRINY 

 IWONA WOJCIECHOWSKA-ZATORSKA  

 
 
 DYzEKTOz WYDZIAŁU  

 CELINA MARZENA DZIEDZIAK 
 
 

 

 
 
 DYzEKTOz WYDZIAŁU 
 

 TADEUSZ BORKOWSKI 
 
 

 

 
 
 zADCA PzAWNY 
 

 WŁADYSŁAW ZAJĄCZKOWSKI 
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POROZUMIENIE 
NR 8 

zawarte w dniu 24 marca 2009 r. 

powięeoa Wojewoeą Dolnośląs iw a Regionalnaw Dare torew Ochrona Pro-
eowis a we Wrocławi  w sprawie powieroenia nie tórach oaeań należącach 
                                    eo właściwości Wojewoea 

 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.) Woje-
woda Dolnośląski pan zafał Jurkowlaniec, zwany dalej Wojewodą, zawiera z 
Panem Edwardem kiałym zegionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, zwanym dalej Dyrektorem, następujące porozumienie: 

 
 

§ 1 

Wojewoda powierza, a Dyrektor przyjmuje do wy-
konania, należące do właściwości Wojewody zada-
nia określone: 
I. w art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 

2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 138, poz. 865) dla przedsięwzięć 
i zdarzeń na terenach zamkniętych. 

II. w art. 30, 31, 39, 40, 41 i 42 ustawy z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wy-
cofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, 
poz. 202 ze zm.). Wykaz, o którym mowa 
w art. 42 ust. 4 ustawy, Dyrektor zamieszcza 
na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. 

§ 2 

1. W imieniu wojewody kontrolę prawidłowości 
realizacji powierzonych zadań wykonuje upo-
ważniony przez niego pracownik Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

2. O terminie oraz zakresie kontroli Dyrektor za-
wiadamiany będzie pisemnie najpóźniej na 3 dni 
przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 

3. Kontrolującemu przysługuje prawo wglądu do 
dokumentacji prowadzonych spraw powierzo-
nych, żądania informacji oraz wyjaśnień doty-
czących realizacji powierzonych zadań. 

§ 3 

Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do 
wykonania zadań określonych w § 1 nie wymaga 
przekazania środków finansowych na ich realizację. 

§ 4 

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, do 
dnia 30 czerwca 2009 r. 

§ 5 

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej. 

§ 6 

Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach, po 
jednym dla Wojewody i dla Dyrektora. 

§ 7 

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

 
 
 zEGIONALNY DYzEKTOz 
 OCHzONY ŚzODOWISKA 
                                         
                                       EDWARD BIAŁY 

 

 
 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  

 RAFAŁ JURKOWLANIEC  
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1162 
ANEKS NR 7 

z dnia 5 marca 2009 r. 

do porozumienia nr DOL/CW/4/2007 w sprawie powierzenia Gminie Chocia-
nów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na 
terenie Gminy Chocianów, zawartego dnia 22 marca 2007 r. we Wrocławiu 
pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Chocianów 

Strony porozumienia: 
– Wojewoea Dolnośląs i – Pan Rafał J r owlaniec 
i 
– pwina Chocianów – reprezentowana przez Pana Franciso a S ibic iego – 

kurmistrza Chocianowa, 
postanawiają, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zgodnie z § 10 ust. 2 porozumienia 
nr DOL/CW/4/2007 Strony wprowadzają następu-
jące zmiany: 

§ 1  st. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje obowią-
zek wynikający z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojen-
nych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.), polegający 
na utrzymaniu Cmentarza Żołnierzy Armii zadziec-
kiej znajdującego się w Chocianowie przy ul. Gło-
gowskiej”. 

§ 1  st. 2 p t I otrzymuje brzmienie: 
„przygotowanie uroczystego wyglądu obiektu na: 
– 9 maja – Dzień Zwycięstwa 
– 1 listopada – Wszystkich Świętych”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia nr DOL/CW/ 
/4/2007 nie ulegają zmianom. 

§ 3 

Niniejszy aneks został sporządzony w czterech jed-
nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 kUzRISTzZ 

 FRANCISZEK SKIBICKI 

 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  

 RAFAŁ JURKOWLANIEC  
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116I 

ZARZĄDZENIE 
NR p/55/09 

z dnia 3 marca 2009 r. 

w sprawie sporoąeoenia oestawienia eanach eotacoącach coansoów najw  
lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego oasob  wieso aniowego, 
położonach na obsoaroe wiasta i gwina Pcinawa i ogłosoenia go 
                 w wojewóeo iw eoienni    roęeowaw, oa ro  2008 

 Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 
rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale-
żących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze 
gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) zarządza się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Sporządza się zestawienie danych dotyczących 
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących 
do publicznego zasobu mieszkaniowego, położo-
nych na obszarze miasta i gminy Ścinawa, za rok 
2008 o treści wskazanej w załączniku do zarządze-
nia. 

§ 2 

Zestawienie stanowiące załącznik do niniejszego 
zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego w terminie 
do końca pierwszego kwartału roku 2009.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w z dniem podpisania. 
 
 
 kUzRISTzZ 

 ANDRZEJ HOLDENMAJER 
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Załąconi  eo oaroąeoenia B rwistroa 
Pcinawa nr p/55/09 o enia I warca 
2009 r. (poo. 116I) 
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OBWIESZCZENIE 
WÓJTA pMINY DZIERŻONIÓW 

NR 1/2009 

z dnia 18 marca 2009 r. 

w sprawie oestawienia eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso-
 alnach nienależącach eo p bliconego oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , 
                      położonach na obsoaroe pwina Doierżoniów 

 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, poło-
żonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
obwieszczam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ogłaszam zestawienie dotyczące czynszów najmu 
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze 
Gminy Dzierżoniów za 2008 rok, stanowiące za-
łącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. 
 
 
 
 

§ 2 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 Z up. WCJTA GRINY 

 JOLANTA ZARZECKA 
 ZASTĘPCA WCJTA 
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Załąconi  nr 1 eo obwiesocoenia 
Wójta pwina Doierżoniów nr 1/2009 
o enia 18 warca 2009 r. (poo. 1164) 
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE 

NR 1/2009 

z dnia 3 marca 2009 r. 

w sprawie oestawienia eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso-
 alnach nienależącach eo p bliconego oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , 
                położonach na obsoaroe pwina Miejs iej Piechowice 

 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 
2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, poło-
żonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
obwieszczam, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ogłaszam zestawienie dotyczące czynszów najmu 
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze 
Gminy Riejskiej Piechowice za 2008 rok, stano-
wiące załącznik nr 1 do niniejszego obwieszczenia. 
 
 
 

§ 2 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 kUzRISTzZ RIASTA 

 ZOFIA GzAkIAS-kAzANOWSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6810  – Poz. 1165 

Załąconi  nr 1 eo obwiesocoenia B r-
wistroa Miasta Piechowice nr 1/2009 
o enia I warca 2009 r. (poo. 1165) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6811  – Poz. 1165 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6812  – Poz. 1166 

1166 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA pMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 19 marca 2009 r. 

w sprawie ogłosoenia oestawienia eanach eotacoącach coansoów najw  
lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego oasob  wieso aniowego, 
                         położonach na obsoaroe pwina Sie iercoan 

 Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Wójt Gminy 
Siekierczyn ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, poło-
żonych na obszarze Gminy Siekierczyn, stanowiące załącznik do obwiesz-
czenia. 
 
 
  WCJT GRINY 

  JANUSZ NIEKRASZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6813  – Poz. 1166 

Załąconi  eo obwiesocoenia Wójta 
pwina Sie iercoan o enia 19 warca 
2009 r. (poo. 1166) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6814  – Poz. 1166 

 

 
 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6815  – Poz. 1167 

1167 

OpŁOSZENIE 
BURMISTRZA pMINY I MIASTA pRYFÓW PLĄSKI 

z dnia 9 marca 2009 r. 

w sprawie ogłosoenia oestawienia eanach eotacoącach coansoów najw  
lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego oasob  wieso aniowego 
      oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina i Miasta prafów Pląs i 

 Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) kurmistrz 
Gminy i Riasta Gryfów Śląski ogłasza zestawienie danych dotyczących 
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy i Riasta Gryfów Śląski, 
stanowiące załącznik do ogłoszenia. 
 
 
  kUzRISTzZ 

  OLGIERD PONIONIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6816  – Poz. 1167 

Załąconi  eo ogłosoenia B rwistroa 
pwina i Miasta prafów Pląs i o enia 
9 warca 2009 r. (poo. 1167) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6817  – Poz. 1167 

 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6818  – Poz. 1168 

1168 

OpŁOSZENIE BURMISTRZA JAWORZYNY PLĄSKIEJ 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

o oestawieni  eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 r., położonach na obsoaroe pwina Jaworoana Pląs a 

 
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz 
§ 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych doty-
czących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, po-
łożonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) ogłaszam zestawienie 
danych dotyczących czynszu za 2008 r. 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6819  – Poz. 1168 

 
 
 
 kUzRISTzZ 

 GRZEGORZ GRZEGORZEWICZ 
 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6820  – Poz. 1169 

1169 

OpŁOSZENIE WÓJTA pMINY JEMIELNO 

z dnia 24 lutego 2009 r. 
 

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) i art. 4a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruk-
tury z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873) ogłasza się zestawienie danych do-
tyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze Gminy Jemielno. 
 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Jewielno 

(naowa gwina l b eoielnica l b o reślenie innej coęści gwina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6821  – Poz. 1169 

 
 

 
 WCJT GRINY 

 CZESŁAW POŁCZYK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6822  – Poz. 1170 

1170 

OpŁOSZENIE WÓJTA pMINY KOTLA 
 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Kotla 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6823  – Poz. 1170 

 
 
 WCJT GRINY 

 HALINA FENDORF 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6824  – Poz. 1171 

1171 

OpŁOSZENIE WÓJTA pMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 

z dnia 4 marca 2009 r. 

w sprawie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach 
oa ro  2008 

 Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 
rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 
określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienale-
żących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze 
gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) ogłaszam zestawienie da-
nych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących 
do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obsza-
rze Gminy Warta kolesławiecka, stanowiący załącznik do niniejszego ogło-
szenia. 
 
 
  WCJT 

  MIROSŁAW HANISZEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6825  – Poz. 1171 

Załąconi  eo ogłosoenia Wójta pwina 
Warta Bolesławiec a o enia 4 warca 
2009 r. (poo. 1171) 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6826  – Poz. 1171 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6827  – Poz. 1172 

1172 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Bogatania 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
 

 
 Z up. kUzRISTzZA 

 JERZY STACHYRA 
 ZASTĘPCA kUzRISTzZA 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6828  – Poz. 1173 

117I 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Chojnów 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

Załącznik nr 2 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6829  – Poz. 1173 

 
 
 
 WCJT 

 BARBARA JASIŃSKA 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6830  – Poz. 1174 

1174 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pł soaca 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6831  – Poz. 1174 

 
 
 kUzRISTzZ 

 WOJCIECH DURAK 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6832  – Poz. 1175 

1175 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe wiasta Jelenia póra 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6833  – Poz. 1175 

 
 
 Z up. PzEZYDENTA 
 RIASTA JELENIEJ GCzY 
 ZATĘPCA PzEZYDENTA 

 JERZY ŁUŻNIAK 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6834  – Poz. 1176 

1176 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro  położonach na obsoaroe pwina Pasoowice 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

Załącznik nr 2 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6835  – Poz. 1176 

 
 
 Z up. WCJTA 

 BOGDAN BRYZEK 
 SEKzETAzZ GRINY 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6836  – Poz. 1177 

1177 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe wiasta Piesoace 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

Załącznik nr 2 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6837  – Poz. 1177 

 
 
 ZASTĘPCA kUzRISTzZA 

 DARIUSZ RADZIEWICZ 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6838  – Poz. 1178 

1178 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Sobót a 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6839  – Poz. 1178 

 
 
 Z up. kUzRISTzZA 
 ZASTĘPCA kUzRISTzZA 

 HANNA PIWOWARSKA 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6840  – Poz. 1179 

1179 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Proea Pląs a 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6841  – Poz. 1179 

 
 
 
 kUzRISTzZ 

 BOGUSŁAW KRASUCKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6842  – Poz. 1180 

1180  

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa I półrocoe 2008 ro  , położonach na obsoaroe Pwienica 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 
 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6843  – Poz. 1180 

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa II półrocoe 2008 ro  , położonach na obsoaroe Pwienica 

 

 
 
 PzEZYDENT RIASTA 

 WOJCIECH MURDZEK 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6844  – Poz. 1181 

1181  

Zestawienie eanach eotacoącach coansoów najw  lo ali wieso alnach nienależącach eo p bliconego 
oasob  wieso aniowego oa 2008 ro , położonach na obsoaroe pwina Wrocław 

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 
oraz § 3 rozporządzenia Rinistra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych 
dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, 
położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6845  – Poz. 1181 

 
 
 p.o. Z-CA DYzEKTOzA 
 WYDZIAŁU  

 KRYSTYNA PATEREK 
 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 55 –  6846  – Poz. 1182 

1182 

LISTA 

biegłach w proeewiocie  oależnienia oe al ohol , 
 stanowionach proa Sąeoie O ręgowaw w Jeleniej póroe 

weeł g stan  na eoień 12 warca 2009 r. 

 Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rinistra Zdrowia z dnia 
27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) 
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 WICEPzEZES 
 SĄDU OKzĘGOWEGO 

 JADWIGA KWAPISZEWSKA 
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118I 
LISTA 

biegłach – psachiatrów i psachologów  stanowionach w proeewiocie 
 oależnienia oe al ohol  proa Sąeoie O ręgowaw w Pwienica 

 Na podstawie § 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Rinistra Zdrowia z dnia 
27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1883) 

 
 
 PzEZES 
 SĄDU OKzĘGOWEGO 

 JACEK SZERER 
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1184 

INFORMACJA 
O DECYZJI PREZESA URZJDU REpULACJI ENERpETYKI 

w sprawie owiana  oncesji ela proeesiębiorca Miejs iej pospoear i Kow nalnej 
Sp. o o.o. o sieeoibą w Oleśnica 

 W dniu 13 marca 2009 r. decyzją Prezesa UzE nr WCC/421/ZTO-k/373/W/ 
/OWz/2009/GR dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie 
wytwarzania ciepła dla Riejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Oleśnicy 

 
Uoasaenienie 

 
Pismem z dnia 24 lutego 2009 r. RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy wystąpiła 
o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z wyłączeniem z eksploatacji ko-
tłowni przy ul. Kilińskiego 5, o mocy 0,062 RWt, co wiąże się z korektą mocy zain-
stalowanej. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku 
z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu zegula-
cji Energetyki decyzją z dnia 13 marca 2009 r. nr WCC/421-ZTO-k/373/W/ 
/OWz/2009/GR zmienił swoją decyzję z dnia 28 października 1998 r. 
nr WCC/421/373/U/OT-6/98/Rk ze zmianami, w sprawie udzielenia koncesji 
w zakresie wytwarzania ciepła. 
 

 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu zegulacji Energetyki 

 ZASTJPCA DYREKTORA 
 POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
  ODDZIAŁU TEzENOWEGO 
 UzZĘDU zEGULACJI ENEzGETYKI 
 z siedzibą we Wrocławiu 

 Monina Gawlin 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w kibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 

 

Waeawcas Wojewoda Dolnośląski 

Reea cjas Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

zedakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, 

tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl 
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Dastrab cjas tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 
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