
WOJEWÓDZTWA  DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 31 marca 2009 r. Nr 56

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

 1185 – Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/251/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regula-
minu wynagradzania nauczycieli ........……………………………………………………………………... 6852

 1186 – Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1041/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
uchylenia uchwały nr XXV/903/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października
2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi ZasoGu nomunalnego oraz
gminnych osoGom prawnych, utworzonym w celu zarządzania mieniem komunalnym ...  6856

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

 1187 – Zarządu Powiatu w Polkowicach nr 116/235/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniająca
uchwałę nr 78/104/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na
terenie powiatu polkowickiego ...................……………………………………………………………... 6857

ZARZĄDZENIA

 1188 – Starosty Jeleniogórskiego nr 7/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
prowadzonym przez Powiat Jeleniogórski w 2009 roku .............. …………………………………… 6858

 1189 – Starosty Milickiego nr 12/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego
miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w
2009 roku…………………………………………………………………………………  6858

 1190 – Starosty Powiatu Sredzkiego nr 15/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustale-
nia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca Domu Opieki Caritas Ar-
chidiecezji Wrocławskiej w Malczycach w 2009 roku .................. ………………………………….. 6859

POROZUMIENIE

 1191 – Nr 9 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska we Wrocławiu w sprawie powierzenia nie-
których zadań należących do właściwości Wojewody .................. ………………………………….. 6859

OBWIESZCZENIA

 1192 – Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wysokości
wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej Gudyn-
ków mieszkalnych ..............................…………………………………………………………………… 6860



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6852  – Poz. 1185

 1193 – Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych doty-
czących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu
mieszkaniowego .......................……………………………………………………………………………. 6861

WYKAZ

 119  – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
Miejskiej Głogów .......................…………………………………………………………………………… 6864

 1195 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
GręGocice ........................……………………………………………………………………………… 6866

 1196 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
Jerzmanowa .......................………………………………………………………………………………… 6868

 1197 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
namienna Góra ......................……………………………………………………………………………... 6869

1198 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze miasta
narpacz .......................……………………………………………………………………………………... 6871

1199 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
ZięGice .........................……………………………………………………………………………………… 6873

1200 – zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących
do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na oGszarze Gminy
Złotoryja ........................……………………………………………………………………………………. 6875

1185

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
NR XXIX/251/09

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie regulaminu wwnagrawzania naumzwmieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 30 ust. 6, 1Oa i art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – narta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska Strzelina
uchwala, co następuje:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI
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R O Z D Z I A Ł   I

Postanowienia wstępne

§ 1

Regulamin określa:
1. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki

przyznawania:
a) dodatku motywacyjnego,
G) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za warunki pracy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego oraz szczegółowe warunki jego wypła-
cania.

3. Szczegółowe warunki oGliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw.

R O Z D Z I A Ł   II

Dowatek motwwamwjnw

§ 2

Dodatek motywacyjny jest przyznawany za szcze-
gólne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze.
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku

motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych oraz zaangażowanie w realizację
czynności i zadań określonych w art. 42 ust. 2
pkt 2 i 3 narty Nauczyciela, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości i pracy nauczyciela, co
najmniej doGrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji luG promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów alGo sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp.,

G) umiejętność rozwiązywania proGlemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

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

d) posiadanie co najmniej doGrej oceny pracy
luG pozytywnej oceny doroGku zawodowego,

e) podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
f) wzGogacanie własnego warsztatu pracy,

dGałość o estetykę pomieszczeń i sprawność
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz
innych urządzeń szkolnych,

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej i pedagogicznej,

h) przestrzeganie dyscypliny pracy,
i) rzetelne i terminowe wywiązywania się z

poleceń służGowych.
j) udział w organizowaniu imprez i uroczystości

szkolnych,
k) opieka nad organizacjami uczniowskimi dzia-

łającymi na terenie szkoły,
l) prowadzenie lekcji koleżeńskich luG innych

form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

ł) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
torów szkół/placówek decydują w szczególności
następujące kryteria:
a) umiejętności racjonalnego gospodarowania

środkami finansowymi placówki:
– przestrzeganie dyscypliny Gudżetowej w

oparciu o posiadane środki,
– podejmowanie działań zmierzających do

wzGogacania majątku szkolnego,
– pozyskiwanie środków pozaGudżetowych

w celu wzGogacania majątku szkolnego,
– podejmowanie działań zapewniających

utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do re-
alizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych,

G) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły/placówki:
– terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
– podejmowanie działań motywujących na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,

– polityka kadrowa,
– organizowanie konferencji szkoleniowych,
– współpraca z placówkami doskonalenia

nauczycieli,
– podejmowanie innych działań mających na

celu promowanie szkoły/placówki,
c) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły/placówki:
– osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe,

sportowe, artystyczne,
– poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-

wadzenie programów autorskich, innowa-
cji pedagogicznych,

– dGałość o klimat wychowawczy szkoły,
podejmowanie efektywnych działań profi-
laktycznych zapoGiegających zagrożeniom
społecznym,

– stwarzanie warunków sprzyjających roz-
wojowi samorządności i przedsięGiorczości
uczniów,

– oGecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglą-
dach, organizowanych przy współpracy z
instytucjami społeczno-kulturalnymi,

– konstruktywna współpraca z Radą Rodzi-
ców i Samorządem Uczniowskim.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie
dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Okresy przyznawania dodatku motywacyjnego
muszą zamykać się w roku Gudżetowym.

5. Pozostawanie w stanie zatrudnienia Gez świad-
czenia pracy (np. urlop dla poratowania zdrowia,
urlop wychowawczy, stan nieczynny) jest okre-
sem, za który nie wypłaca się dodatku motywa-
cyjnego.

6. Dodatek motywacyjny może Gyć przyznany po
przepracowaniu co najmniej jednego semestru w
szkole, Gędącej oGecnym miejscem pracy. Doty-
czy to również nauczyciela, który powraca do
pracy po okresie zatrudnienia Gez świadczenia
pracy.

7. a)  Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i
placówek przyznaje Gurmistrz,
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G) Dodatek motywacyjny nauczycielom przy-
znaje dyrektor szkoły/placówki,

c) Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkoły macierzystej po zasięgnięciu
opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel
uzupełnia etat.

8. Ustala się następujące stawki dodatku motywa-
cyjnego:
a) dla dyrektorów szkół/placówek w wysokości

od 5% do 50% wynagrodzenia zasadniczego
danego dyrektora,

G) dla nauczycieli w wysokości od 5% do 50%
średniego wynagrodzenia nauczyciela staży-
sty.

c) kwota przyznanych dodatków motywacyj-
nych dla nauczycieli w roku Gudżetowym nie
może Gyć niższa od iloczynu 1/2 ilości eta-
tów i 8% średniego wynagrodzenia nauczy-
ciela stażysty.

R O Z D Z I A Ł   III

Dowatek funkmwjnw

§ 3

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora szkoły/placówki przewidziane w sta-
tucie szkoły/placówki, przysługuje dodatek funk-
cyjny w wysokości określonej w poniższej taGeli:

Stawka dodatku
funkcyjnego

Dyrektor szkoły luG przedszkola Dodatek w %

1 do 8 oddziałów 20%–50%
2 od 9 do 16 oddziałów 25%–55%
3 od 17 do 22 oddziałów 30%–60%
4 od 23 oddziałów i więcej 35%–70%
5 Wicedyrektor szkoły luG przedszkola 15%–40%

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

3. Za podstawę do wyliczenia kwoty dodatku wy-
mienionego w taGeli przyjmuje się stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela
określoną dla jego stopnia awansu zawodowego
i wykształcenia.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym mo-
wa, w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły,
liczGę uczniów i oddziałów, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczGę
stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich
szkoła funkcjonuje, ustala:
– dla dyrektora – Burmistrz Miasta i Gminy

Strzelin
– dla pozostałych stanowisk kierowniczych w

szkole – dyrektor szkoły.
5. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi z

tytułu sprawowania następujących funkcji:
a) opiekuna stażu – w wysokości 5%,
G) doradcy metodycznego – w wysokości 20%,
c) wszyscy wychowawcy klas i oddziału luG

grupy przedszkolnej - w wysokości 6,76%.
6. Podstawę oGliczenia dodatku ustalonego w ust.

5 litera „a" i „G" stanowi stawka wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela, któremu przyznano
dodatek wynikający z jego stopnia awansu za-
wodowego oraz wykształcenia.

7. Podstawę do oGliczenia dodatku ustalonego w
ust. 5 litera „c" stanowi stawka wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego posia-
dającego wykształcenie wyższe magisterskie z
przygotowaniem pedagogicznym. Dodatek ten
przysługuje także nauczycielowi, któremu po-
wierzono pełnienie funkcji wychowawcy klasy w
zastępstwie, jeżeli okres choroGy osoGy zastę-
powanej jest dłuższy niż jeden miesiąc.

8. Dodatek funkcyjny wynikający z tytułu sprawo-
wania funkcji, o których mowa w ust. 5, przy-

znaje nauczycielom dyrektor szkoły/placówki na
okres sprawowania funkcji uprawniającej do do-
datku. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o
którym mowa w § 3 ust. 1 wyłącza prawa do
dodatku, o którym mowa w § 3 ust. 5.

R O Z D Z I A Ł   IV

Dowatek za warunki pramw

§ 4

1. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje
nauczycielom szkół, nieGędących specjalnymi,
którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci
zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego
oraz indywidualne zajęcia z niepełnosprawnymi
dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień nie-
pełnosprawności został określony w § 2 Rozpo-
rządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osóG w wieku do 16 roku
życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162) –
stawka dodatku wynosi 0,5% średniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty za każdą prze-
pracowaną godzinę.

2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, o
których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31
stycznia 2005 roku w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy, wynosi 15% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela. Dodatek przyznaje się nauczycielo-
wi prowadzącemu zajęcia w oddziałach integra-
cyjnych z dziećmi ze stanami choroGowymi wy-
mienionymi w § 2 rozporządzenia z dnia
01.02.2002 w sprawie kryteriów oceny niepeł-
nosprawności u osóG w wieku do 16 roku życia.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6855  – Poz. 1185

R O Z D Z I A Ł   V

Wwsokość oraz szmzegółowe zasaww przwznawania
 i wwpłamania naumzwmielskiego wowatku
                        mieszkaniowego

§ 5

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycie-
lom posiadającym wymagane kwalifikacje, za-
trudnionym co najmniej w połowie oGowiązują-
cego wymiaru zajęć na terenie wiejskim.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależ-
niony jest od liczGy osóG i jest wypłacany mie-
sięcznie w wysokości:
a) 6% stawki najniższego wynagrodzenia za

pracę – dla jednej osoGy,
G) 8% najniższego wynagrodzenia – dla 2

osóG,
c) 10% najniższego wynagrodzenia – dla 3

osóG,
d) 12% najniższego wynagrodzenia – dla 4

osóG i więcej.
3. nwoty dodatku zaokrągla się do pełnych zło-

tych w ten sposóG, że kwotę do 0,49 zł pomija
się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla
się do pełnego złotego.

4. Do osóG, o których mowa w pkt 2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych:
a) współmałżonka,
G) dzieci Gędących na utrzymaniu nauczyciela

do lat 18,
c) dzieci niepracujących i uczących się w wie-

ku do 26 lat.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi Gędą-

cemu także nauczycielem, stale z nim za-
mieszkującym, przysługuje tylko jeden doda-
tek.

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

7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywanej
pracy, a także w okresach:
a) nieświadczenia pracy, za którą przysługuje

wynagrodzenie,
G) poGierania zasiłku z uGezpieczenia społecz-

nego.
8. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega

zawieszeniu na okres trwającego dłużej niż
miesiąc urlopu Gezpłatnego nauczyciela.

9. Wznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu
przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu
przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego
wznowienie.

10. Dodatek przyznaje się na wniosek zaintereso-
wanego nauczyciela luG na wspólny wniosek
nauczycieli Gędących współmałżonkami.

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły/placówki, a dyrektorowi Burmistrz Mia-
sta i Gminy Strzelin.

12. Nauczyciel, któremu jest wypłacany dodatek
mieszkaniowy, oGowiązany jest zawiadomić
niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach

powodujących utratę prawa do dodatku luG
mających wpływ na jego wysokość.

13. W przypadku niedopełnienia oGowiązku okre-
ślonego w ust. 12 nauczyciel oGowiązany jest
do zwrotu nienależnie poGranej kwoty dodatku
wraz z odsetkami.

§ 6

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

R O Z D Z I A Ł   VI

Wwnagrowzenie za gowzinw ponawwwmiarowe
i gowzinw woraźnwmh zastępstw

§ 7

Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godzi-
ny ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych
doraźnych zastępstw zgodnie z postanowieniami
art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – narta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 roku Nr 118, poz.1112 z późniejszymi
zmianami), którego szczegółowe warunki oGliczania
i wypłacania ustala się jak, następuje:
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

wypłaca się według stawki osoGistego zaszere-
gowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.

2. Przez godziny ponadwymiarowe rozumie się
godziny określone w arkuszu organizacyjnym
placówki wynikające z przydziału czynności na-
uczyciela w danym roku szkolnym realizowane
poza godzinami oGowiązkowego wymiaru zajęć.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkami za trudne warunki pracy oraz szko-
dliwe, jeżeli praca w godzinach ponadwymiaro-
wych odGywa się w takich warunkach) przez
miesięczną liczGę godzin oGowiązkowego wy-
miaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych
luG opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3
nN.

4. Miesięczną liczGę godzin oGowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 2
i 3, uzyskuje się mnożąc tygodniowy oGowiąz-
kowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposóG, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 go-
dziny liczy się za pełną godzinę.

5. Nauczyciel sprawujący opiekę wychowawczą
nad dziećmi realizujący program dydaktyczno-
wychowawczy w ramach „Zielonej Szkoły"
otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 10
godzin ponadwymiarowych za łączny czas poGy-
tu. Wynagrodzenie jak wyżej dotyczy poGytu nie
krócej niż 7 dni. Jeżeli okres trwania „Zielonej
Szkoły" jest dłuższy niż 7 dni, dodatkowe wy-
nagrodzenie oGlicza się proporcjonalnie.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się w
dniu wypłaty wynagrodzenia.

§ 8

Postanowienia Regulaminu stosuje się począwszy
od dnia 1 stycznia 2009 roku.
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§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Strzelin.

§ 10

Traci moc uchwała nr XXVI/234/08 z dnia 30
grudnia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Dln. Nr 20,
poz.538).

§ 11

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSnIEJ

ZDZISŁAW RATAJ

1186

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/10 1/09

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie umhwlenia umhwałw nr XXV/903/08 Raww Miejskiej Wromławia
z wnia 16 paźwziernika 2008 r. w sprawie zasaw wwnajmowania lokali użwt-
kowwmh stanowiąmwmh własność Gminw Wromław, powierzonwmh wo zarzą-
wzania Zarząwowi Zasobu Komunalnego oraz gminnwm osobom prawnwm,
            utworzonwm w melu zarząwzania mieniem komunalnwm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr XXV/903/08 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 16 października 2008 r. w spra-
wie zasad wynajmowania lokali użytkowych sta-
nowiących własność Gminy Wrocław, powierzo-
nych do zarządzania Zarządowi ZasoGu nomunal-
nego oraz gminnym osoGom prawnym, utworzo-
nym w celu zarządzania mieniem komunalnym (Dz.
Urz. Woj. Doln. Nr 322, poz. 4189).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WICEPRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEJSnIEJ

MICHAŁ BOBOWIEC
________________
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr

116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
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UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W POLKOWICACH
NR 116/235/08

z dnia 2 grudnia 2008 r.

zmieniająma umhwale nr 78/10 /08 z wnia 5 mzerwma 2008 r.
w sprawie ustalenia rozkławu gowzin pramw aptek ogólnowostępnwmh
oraz zatwierwzenia wwżurów aptek w porze nomnej na terenie powiatu
                                          polkowimkiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200,poz. 1688 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.
271) Zarząd Powiatu w Polkowicach w składzie: 1.Marek Tramś, 2.Tomasz
Borkowski, 3.Jan Bunkiewicz, 4.namil Ciupak, 5.Andrzej Czekajło, uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale nr 78/104/08 z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów ap-
tek w porze nocnej na terenie powiatu połkowic-
kiego wprowadza się następujący zmiany:
a) W § 1 Gmina Polkowice pkt 13 otrzymuje

Grzmienie: „Apteka „VITAbARMA PiUS" ul. Hu-
Gala 1 tel. (076)845 1 028
– od poniedziałku do soGoty od godziny 8.00

do godziny 20.00"
G) § 3 otrzymuje Grzmienie:

„Harmonogram dyżurów w porze nocnej opra-
cowany i przedłożony przez przedstawiciela kie-
rowników aptek w Polkowicach na okres:

1. 01.12.2008–07.12.2008 Apteka „Nowa"
2. 08.12.2008–14.12.2008 Apteka „Aspirynka"
3. 15.12.2008–21.12.2008 Apteka „Rodzinna"
4. 22.12.2008–28.12.2008 Apteka „W Polkowi-

cach" (Tesco)
5. 29.12.2008–04.01.2009 Apteka przy POiO-

markecie
6. 05.01.2009–11.01.2009 Apteka w „Centrum

Muszkieterów"
7. 12.01.2009–18.01.2009 Apteka

„VITAbARMA PiUS"
8. 19.01.2009–25.01.2009 Apteka „Pod Rokit-

nikiem" Sp. z o.o.
9. 26.01.2009–01.02.2009 Apteka „Magnolia"

10. 02.02.2009–08.02.2009 Apteka „Avicenna"
11. 09.02.2009–15.02.2009 Apteka Anna Gołę-

Giewicz
12. 16.02.2009–22.02.2009 Apteka „Centrum"
13. 23.02.2009–01.03.2009 Apteka „Polkowic-

ka"
14. 02.03.2009–08.03.2009 Apteka „Nowa"
15. 09.03.2009–15.03.2009 Apteka „Aspirynka"
16. 16.03.2009–22.03.2009 Apteka „Rodzinna"
17. 23.03.2009–29.03.2009 Apteka „W Polkowi-

cach" (Tesco)

18. 30.03.2009–05.04.2009 Apteka przy POiO-
markecie

19. 06.04.2009–12.04.2009 Apteka w „Centrum
Muszkieterów"

20. 13.04.2009–19.04.2009 Apteka„VITAbARMA
PiUS"

21. 20.04.2009–26.04.2009 Apteka „Pod Rokit-
nikiem" Sp. z o.o.

22. 27.04.2009–03.05.2009 Apteka „Magnolia"
23. 04.05.2009–10.05.2009 Apteka „Avicenna"
24. 11.05.2009–17.05.2009 Apteka Anna Gołę-

Giewicz
25. 18.05.2009–24.05.2009 Apteka „Centrum"
26. 25.05.2009–31.05.2009 Apteka „Polkowic-

ka"
27. 01.06.2009–07.06.2009 Apteka „Nowa"
28. 08.06.2009–14.06.2009 Apteka „Aspirynka"
29. 15.06.2009–21.06.2009 Apteka „Rodzinna"
30. 22.06.2009–28.06.2009 Apteka „W Polkowi-

cach" (Tesco)
31. 29.06.2009–05.07.2009 Apteka przy POiO-

markecie
32. 06.07.2009–12.07.2009 Apteka w „Centrum

Muszkieterów"
33. 13.07.2009–19.07.2009 Apteka „VITAbARMA

PiUS"
34. 20.07.2009–26.07.2009 Apteka „Pod Rokit-

nikiem" Sp. z o.o.
35. 27.07.2009–02.08.2009 Apteka „Magnolia"
36. 03.08.2009–09.08.2009 Apteka „Avicenna"
37. 10.08.2009–16.08.2009 Apteka Anna Gołę-

Giewicz
38. 17.08.2009–23.08.2009 Apteka „Centrum"
39. 24.08.2009–30.08.2009 Apteka „Polkowic-

ka"
40. 31.08.2009–06.09.2009 Apteka „Nowa"
41. 07.09.2009–13.09.2009 Apteka „Aspirynka"
42. 14.09.2009–20.09.2009 Apteka „Rodzinna"
43. 21.09.2009–27.09.2009 Apteka „W Polkowi-

cach" (Tesco)
44. 28.09.2009–04.10.2009 Apteka przy POiO-

markecie
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45. 05.10.2009–11.10.2009 Apteka w „Centrum
Muszkieterów"

46. 12.10.2009–18.10.2009 Apteka VITAbARMA
PiUS"

47. 19.10.2009–25.10.2009 Apteka „Pod Rokit-
nikiem" Sp. z o.o.

48. 26.10.2009–01.11.2009 Apteka „Magnolia"
49. 02.11.2009–08.11.2009 Apteka „Avicenna"
50. 09.11.2009–15.11.2009 Apteka Anna Gołę-

Giewicz
51. 16.11.2009–22.11.2009 Apteka „Centrum"
52. 23.11.2009–29.11.2009 Apteka „Polkowic-

ka"
53. 30.11.2009–06.12.2009 Apteka „Nowa"
54. 07.12.2009–13.12.2009 Apteka „Aspirynka"
55. 14.12.2009–20.12.2009 Apteka „Rodzinna"
56. 21.12.2009–27.12.2009 Apteka „W Polkowi-

cach" (Tesco)

57. 28.12.2009-03.01.2010 Apteka przy POiO-
markecie

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Polko-
wickiemu.

§ 3

Uchwała podlega opuGlikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

STAROSTA

MAREK TRAMŚ

1188

ZARZĄDZENIE STAROSTY JELENIOGÓRSKIEGO
NR 7/2009

z dnia 23 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia śrewniego miesięmznego kosztu utrzwmania mieszkańma
w womu pomomw społemznej prowawzonwm przez Powiat Jeleniogórski
                                               w 2009 roku

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) zarzą-
dzam, co następuje:

§ 1

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania miesz-
kańca w domu pomocy społecznej w 2009 r. w
wysokości:
– 2.210,60 zł – dla Domu Pomocy Społecznej w
nowarach

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z
mocą oGowiązującą od następnego miesiąca przy-
padającego po miesiącu, w którym zostało opuGli-
kowane.

STAROSTA JEiENIOGIRSnI

JACEK WŁODYGA

1189

ZARZĄDZENIE STAROSTY MILICKIEGO
NR 12/2009

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia śrewniego miesięmznego kosztu utrzwmania mieszkańma
Domu Pomomw Społemznej w Milimzu w 2009 roku

Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:
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§ 1

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy w Miliczu w 2009 roku
w kwocie 20  ,92 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z pierwszym dniem
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym

zostało opuGlikowane w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

STAROSTA

PIOTR LECH

1190

ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU ŚREDZKIEGO
NR 15/2009

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie ustalenia śrewnimh miesięmznwmh kosztów utrzwmania mieszkańma
Domu Opieki Caritas Armhiwiemezji Wromławskiej w Malmzwmamh w roku 2009

Na podstawie art. 6 ust. 15 ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Sredni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w
Malczycach  w roku 2009 wynosi 2.158,85 zł.

§ 2

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu Sredzkiego
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia śred-
nich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca
Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w
Malczycach w roku 2009.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie oGowiązuje od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opuGlikowane.

STAROSTA

SEBASTIAN BURDZY

1191

POROZUMIENIE
NR 9

zawarte w dniu 24 marca 2009 r.

pomięwzw Wojewową Dolnośląskim a Regionalnwm Dwrektorem Omhronw
Śrowowiska we Wromławiu w sprawie powierzenia niektórwmh zawań
                         należąmwmh wo właśmiwośmi Wojewoww.

Na podstawie art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r., Nr 80, poz. 872
ze zm.) Wojewoda Dolnośląski Pan Rafał Jurkowlaniec, zwany dalej Woje-
wodą, zawiera z Panem Edwardem Białym Regionalnym Dyrektorem Ochro-
ny Srodowiska we Wrocławiu, zwanym dalej Dyrektorem, następujące
porozumienie:
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§ 1

Wojewoda przyjmuje do wykonania do dnia 30 czerwca 2009 r. należące do Dyrektora zadania określone
w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), polegające na wydawaniu decyzji dotyczących ustalenia lokali-
zacji inwestycji celu puGlicznego na terenach zamkniętych.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej.

§ 5

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

§ 6

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

REGIONAiNZ DZREnTOR WOJEWODA DOiNOSiPSnI
OCHRONZ SRODOWISnA WE WROCŁAWIU

RAFAŁ JURKOWLANIEC
EDWARD BIAŁY

1192

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wwsokośmi wskaźników przelimzeniowwmh kosztu
owtworzenia 1 m2 powierzmhni użwtkowej buwwnków mieszkalnwmh

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasoGie gminy i o zmianie no-
deksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.)
ogłasza się następujące wskaźniki przeliczeniowe kosztów odtworzenia 1 m2

powierzchni użytkowej Gudynków mieszkalnych dla województwa dolnoślą-
skiego na okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do 30 września 2009 r. w na-
stępujących wysokościach:

1) dla miasta Wrocławia –  .653 zł,
2) dla województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem m. Wrocław – 3.097 zł.

WOJEWODA DOiNOSiPSnI

RAFAŁ JURKOWLANIEC
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO
z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie zestawienia wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali miesz-
kalnwmh nienależąmwmh wo publimznego zasobu mieszkaniowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 4a
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 ze zmianami) i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego,
położonych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250,
poz. 1873) podaję do puGlicznej wiadomości dane dotyczące czynszów naj-
mu nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego za 2008 rok w
gminie Zagrodno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego oGwieszczenia.

WIJT GMINZ

MIECZYSŁAW SŁONINA
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Załąmznik nr 1 wo Obwieszmzenia Wójta
Gminw Zagrowno z wnia 25 marma 2009 r.
(poz. 1193)
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119 

Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze Gminw Miejskiej Głogów

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)
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ZASTĘPCA
PREZZDENTA MIASTA

LESZEK SZULC
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Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze Gminw Grębomime

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6867  – Poz. 1195

WIJT GMINZ

ROMAN JABŁOŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6868  – Poz. 1196

1196

Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze Gminw Jerzmanowa

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)

WIJT

ALICJA SERDAK



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6869  – Poz. 1197

1197

Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze Gminw Kamienna Góra

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6870  – Poz. 1197

WIJT

STANISŁAW SZMAJDZIŃSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6871  – Poz. 1198

1198

Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze miasta Karpamz

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6872  – Poz. 1198

BURMISTRZ

BOGDAN MALINOWSKI



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6873  – Poz. 1199

1199

Zestawienie wanwmh wot. mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego zasobu
mieszkaniowego na rok 2008 położonwmh na obszarze Gminw Ziębime

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6874  – Poz. 1199

Z. UP. BURMISTRZA

MACIEJ GÓRECKI

NACZEiNIn WZDZIAŁU BUDOWNICTWA

GOSPODARnI nOMUNAiNEJ I

MIESZnANIOWEJ



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6875  – Poz. 1200

1200

Zestawienie wanwmh wotwmząmwmh mzwnszów najmu lokali mieszkalnwmh nienależąmwmh wo publimznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonwmh na obszarze Gminw Złotorwja

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasoGie gminy i o zmianie nodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz §
3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczą-
cych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do puGlicznego zasoGu mieszkaniowego, położo-
nych na oGszarze gminy luG jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 56 –  6876  – Poz. 1200

WIJT GMINZ

MARIA LEŚNA



–  6877  –



–  6878  –

Egzemplarze Gieżące i z lat uGiegłych oraz załączniki można naGywać:

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 iegnicy, 59-220 iegnica, ul. b. SkarGka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałGrzychu, 58-300 WałGrzych, 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 OGsługi

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

ZGiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w BiGliotece 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
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