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165

UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO
NR XXIV/132/2008

z dnia 23 grudnia 2008 r.

o zmianie uchoazm Raim Pooiału Zadyooicyieuo o kowaoie zakai uokooia-
wooania niewuchomościami kłanooiacmmi ozakność Pooiału Zadyooicyieuo

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a, art. 32 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 1,
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z paźn. zm.) oraz art. 13, art. 18
ustawy z dnia 21 sierpnia 199ó r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z paźn. zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego
uchwala, co następuje:
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§ 1

W § 6 uchwały nr VI/30/1999 Rady Powiatu Ząb-
kowickiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Powiatu Ząbkowickiego
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 11, poz. 515 z paźn.
zm.) skreśla się ust. 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Wojewadztwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
jej ogłoszenia w sposab określony w ust. 1.

PRZEWODNICZPCZ RADZ

JULIUSZ LIPSKI

166

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXXII/292/08

z dnia 29 października 2008 r.

o kowaoie uchoalenia miejkcooeuo olanu zauokooiawooania
owzekłwzenneuo łewenu oozożoneuo oe oki Dzuuooole Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z paźn. zm.1), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó
z paźn. zm.2) oraz w związku z uchwałą nr VI/45/0ó z dnia 28 lutego
200ó r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego gminy By-
strzyca Kłodzka uchwała nr XXXVII/233/9ó Rady Miejskiej w Bystrzycy
Kłodzkiej z dnia 6 czerwca 199ó r., Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej
postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Dłu-
gopole Dolne działka nr 242/2 – gmina Bystrzy-
ca Kłodzka.

2. Ustalenia planu stanowią:
1) niniejsza uchwała;
2) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący

załącznik graficzny do niniejszej uchwały –
załącznik nr 1.

Oznaczenia graficzne występujące na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu.

3. Załącznikami niniejszego planu są rozstrzygnię-
cia z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym:
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

planu – załącznik nr 2;
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktare należą do zadań własnych gminy, i o
zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych – załącznik nr 3.

R o z d z i a ł  I

Pwzeoikm ouólne

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworzenia

warunkaw dla powstawania nowych podmiotaw
gospodarczych;

2) umożliwienie realizacji zamierzeń zgodnie
z uprawnieniami inwestora do zagospodarowa-
nia terenu, do ktarego posiada tytuł prawny;

3) ochrona interesu publicznego w szczegalności
w zakresie spełnienia wymogaw wynikających
z potrzeby ochrony środowiska oraz prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody;

4) uporządkowanie struktury funkcjonalno-prze-
strzennej całości obszaru w granicach miejsco-
wego planu;

5) zapewnienie przestrzennych, technicznych
i terenowo-prawnych warunkaw rozbudowy
układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej.
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§ 3

Przedmiot ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie  terenaw oraz linie rozgranicza-

jące tereny o rażnym przeznaczeniu lub raż-
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 za-
bytkaw oraz dabr kultury wspałczesnej;

  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;

  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektaw i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;

  ó) granice i sposoby zagospodarowania terenaw
lub obiektaw podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisaw odrębnych,
w tym terenaw garniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;

  8) szczegałowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym;

  9) szczegałowe warunki zagospodarowania tere-
naw oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temaw komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposab i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenaw;

12) stawki procentowe, na podstawie ktarych
ustala się opłatę, o ktarej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy.

§ 4

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchoale – należy przez to rozumieć niniejszą

uchwałę;
2) olanie – należy przez to rozumieć miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wsi Długopole Dolne działka
nr 242/2 – gmina Bystrzyca Kłodzka;

3) owzeoikach kzczeuólnmch – należy przez to ro-
zumieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi;

4) wmkunyu olanu – należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytu-
acyjno-wysokościowej w skali 1:1000 stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały;

5) łewenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym w planie miejscowym przeznaczeniu
podstawowym lub dopuszczalnym, zawarty
w granicach linii rozgraniczających wyznaczo-
nych na rysunku miejscowego planu oraz ozna-
czony stosownym numerem i symbolem litero-
wym, na ktarym obowiązują te same ustalenia
miejscowego planu;

6) owzeznaczeniu ooikłaooomm łewenu – należy
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod kta-
re przeznacza się ograniczony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony odpowiednim symbolem
teren na rysunku planu;

  ó) owzeznaczeniu iooukzczalnmm łewenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, ktare może być wprowadzone na
części terenu określonego w pkt. 5, jeżeli takie
jest  zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne;

  8) uwzaizeniach łooawzmkzacmch – należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia,
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne
urządzenia pełniące służebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego lub dopuszczalnego
wyznaczonego terenu;

  9) owzekłwzeni oudlicznej – należy przez to rozu-
mieć tereny w obrębie ściśle określonych linii
rozgraniczających ulic, placaw, wydzielonych
ciągaw pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych
i innych urządzeń powszechnie dostępnych lub
określonych za dostępne przez samorządowe
władze miejskie lub organy administracji rzą-
dowej;

10) oileuzości i kłwefm ouwaniczeń zaduioom – na-
leży przez to rozumieć ograniczenia wywołane
obecnością lub działaniem istniejącego lub pro-
jektowanego przeznaczenia terenu, urządzeń
i sieci technicznych, drag i ulic, wymagających
zachowania odległości od innych funkcji lub
urządzeń, stosownie do wymaganych standar-
daw technicznych;

11) ukzuuach owoiuycmjnmch – należy przez to ro-
zumieć aktywność gospodarczą o charakterze
usługowym i produkcyjnym niezaliczoną do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko;

12) oooiewzchni łewenu diolouicznie czmnnej – nale-
ży przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na dział-
ce budowlanej;

13) oooiewzchni zaduioom – należy przez to rozu-
mieć sumę powierzchni kondygnacji partero-
wych budynkaw znajdujących się na działce, li-
czoną po zewnętrznym obrysie muraw po-
szczegalnych obiektaw;

14) ukzuuach nieuciażliomch – należy przez to ro-
zumieć usługi niepowodujące szkodliwości
i uciążliwości dla użytkownikaw sąsiednich te-
renaw.

§ 5

Ustalenia formalno-prawne.
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wsi Długo-
pole Dolne działka nr 242/2 – gmina Bystrzyca
Kłodzka jest obowiązującym przepisem gminnym
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej, ktary określa przeznaczenie terenu,
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
sposab zagospodarowania i warunki zabudowy
terenu.

§ 6

Przeznaczenie terenaw.
1) dla terenaw wyznaczonych w planie miejsco-

wym ściśle określonymi liniami rozgraniczający-
mi ustala się przeznaczenie podstawowe,
a w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie
dopuszczalne w następującym zrażnicowaniu –
UP – teren usług produkcyjnych;
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2) ustalenia szczegałowe w zakresie poszczegal-
nych terenaw z uwzględnieniem powyższych
symboli literowych oraz podziału numerycznego
zawarte są w § ó niniejszej uchwały. Przyjęte
oznaczenia są spajne z rysunkiem planu miej-
scowego. Dla przestrzeni publicznej w zakresie
komunikacji ustalenia szczegałowe zawarte są
w § 9 niniejszej uchwały;

3) istniejąca oraz projektowana zabudowa realizo-
wana w obrębie poszczegalnych terenaw wy-
dzielonych w planie miejscowym nie może
w żadnym przypadku oddziaływać znacząco na
środowisko;

4) nie dopuszcza się realizacji zabudowy w obrębie
terenaw o innym przeznaczeniu niż podstawowe
lub dopuszczalne;

5) tereny przewidziane do nowego przeznaczenia,
do czasu jego realizacji mogą być użytkowane
w sposab dotychczasowy, pod warunkiem ich
udostępnienia dla wykonania dojazdaw i uzbro-
jenia, w zakresie wynikającym z ustaleń planu
miejscowego;

6) zasady podziału nieruchomości określają aktual-
ne granice nieruchomości wynikające z geode-
zyjnej ewidencji gruntaw oraz ustalenia planu
miejscowego. Dopuszcza się wtarne lub dodat-
kowe podziały nieruchomości, pod warunkiem
spełnienia wymogaw określonych w pkt ó;

ó) podziały nieruchomości wtarne lub dodatkowe
mogą być dokonywane na podstawie projektu
zagospodarowania terenu nieruchomości, spaj-
nego z ustaleniami niniejszego planu i zgodnego
z przepisami odrębnymi oraz sporządzonego
przez osobę przygotowaną zawodowo, posia-
dającą uprawnienia urbanistyczne lub architek-
toniczne i wpisaną na listę izby samorządu urba-
nistaw albo architektaw.

R o z d z i a ł  II

Ukłalenia kzczeuózooe

§ ó

Dla obszaru objętego planem miejscowym ustala
się następujące przeznaczenie podstawowe i do-
puszczalne dla poszczegalnych terenaw – 1UP –
teren usług produkcyjnych.

§ 8

Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudo-
wy – Tereny 1UP:
1) ustala się jako przeznaczenie podstawowe –

nieuciążliwe usługi produkcyjne w zakresie wy-
twarzania drewnianej galanterii budowlanej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi;

2) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne –
komunikację wewnętrzną, zieleń Izolacyjną;

3) granice projektowanej działki określa rysunek
planu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek
planu;

5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
1 pełna kondygnacja nadziemna z poddaszem
użytkowym;

  6) dach stromy dwu- lub wielospadowy o pokry-
ciu ceramicznym lub blachą dachawkopodob-
ną;

  ó) projektowane obiekty gabarytami, charakterem
i formą architektoniczną oraz materiałami
i detalem architektonicznym winny nawiązy-
wać do architektury regionalnej i historycznej
zabudowy wsi;

  8) dopuszcza się remonty, modernizację i rozbu-
dowę istniejących na działce obiektaw z wa-
runkami określonymi w pkt 6 i ó;

  9) dojazd i dojście do działki od istniejącej drogi
gminnej KD-D;

10) na terenie działki od strony południowo-
wschodniej przewidzieć zieleń izolacyjną śre-
dniowysoką;

11) uciążliwość zakładu winna mieścić się w grani-
cach działki;

12) maksymalny wskaźnik zabudowy działki 45%,
pozostałą część działki pozostawić biologicznie
czynną/zieleń urządzona i izolacyjna.

§ 9

Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
1) projektowany teren obsługiwany będzie istnieją-

cą gminną drogą dojazdową KD-D oraz istnieją-
cym parkingiem KP leżącym poza granicami
opracowania planu;

2) nawierzchnię komunikacji wewnętrznej oraz
place manewrowe dla zakładu należy projekto-
wać jako utwardzone, stosując kamień naturalny
lub syntetyczny;

3) nawierzchnie utwardzone należy izolować od
podłoża gruntowego materiałem nieprzepusz-
czającym wody;

4) place manewrowe wyposażyć w kanalizację
ściekaw z wad opadowych i roztopowych oraz
urządzenie do oczyszczania ww. ściekaw;

5) ścieki zanieczyszczonych wad opadowych i roz-
topowych po ich oczyszczeniu odprowadzić do
wskazanego w pozwoleniu wodno-prawnym od-
biornika.

§ 10

1. Zasady i ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu
i systemaw infrastruktury technicznej:
1) jako elementy infrastruktury technicznej tere-

nu ustala się istniejące i planowane: działki,
obiekty, urządzenia techniczne, sieci nad-
ziemne i podziemne wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi, ktare służą lub będą służyć
zaopatrzeniu terenaw zabudowy i zagospoda-
rowania w energię elektryczną, wodę prze-
znaczoną do spożycia i dla celaw przeciwpo-
żarowych, przyłącza teletechniczne oraz od-
prowadzeniu ściekaw bytowych, opadowych,
komunalnych lub przemysłowych;

2) dopuszcza się zmianę standardaw technicz-
nych bądź technologii obiektaw, urządzeń
technicznych i sieci wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi z zakresu infrastruktury tech-
nicznej pod warunkiem, że nie będą powo-
dowały znaczących oddziaływań na środowi-
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sko i zdrowie ludzi określonych w przepisach
odrębnych;

3) ustala się zasadę sytuowania nowych odcin-
kaw sieci uzbrojenia technicznego w obrębie
linii rozgraniczających drag, zgodnie z wymo-
gami przepisaw odrębnych, po uzyskaniu
zgody i na warunkach technicznych określo-
nych przez zarządcę drogi dopuszcza się
prowadzenie sieci oraz lokalizację związanych
z nimi urządzeń i budowli na innych terenach
przeznaczenia podstawowego pod warun-
kiem niezakłacenia funkcji tych terenaw i po
uzyskaniu zgody właścicieli lub zarządcaw;

4) do istniejących i projektowanej sieci uzbroje-
nia technicznego, obiektaw i urządzeń tech-
nicznych nakazuje się zapewnić możliwość
swobodnego dostępu dla ich zarządcaw,
w celu nadzoru technicznego, remontu czy
przebudowy na warunkach uzgodnionych
z właścicielami terenaw;

5) wszelkie obiekty infrastruktury technicznej,
a w szczegalności wod.-kan., elektryczne,
ciepłownicze należy realizować zgodnie
z opracowaniami rozwoju gminnej infrastruk-
tury technicznej.

2. Ustala się zasady zaopatrzenia zabudowy
w wodę przeznaczoną do celaw bytowych z ist-
niejącej wiejskiej sieci wodociągowej.

3. Ustala się zasady odprowadzania ściekaw byto-
wych do istniejącego zbiornika bezodpływowe-
go. Docelowo do projektowanego zbiorczego
kolektora sanitarnego.

4. Ustala się zasady odprowadzania wad opado-
wych jak w § 9 pkt 5.

5. Ustala się następujące zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi i ich usuwania:
1) komunalne nakazuje się gromadzić w odręb-

nych pojemnikach i kontenerach, usytuowa-
nych na terenach istniejącej i projektowanej
zabudowy, stwarzając warunki segregacji
tych odpadaw na miejscu;

2) nakazuje się systematyczne oprażnianie po-
jemnikaw i konteneraw, określonych w pkt 1
niniejszego ustępu, przez specjalistyczną
służbę komunalną;

3) ustala się, że odpady komunalne będą w ca-
łości wywożone na komunalne składowisko
odpadaw;

4) gospodarkę odpadami innymi niż komunalne
nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami
przepisaw odrębnych.

6. Ciepło dla celaw bytowych i grzewczych naka-
zuje się uzyskiwać wyłącznie w oparciu o paliwa
proekologiczne spalane w urządzeniach w spo-
sab niepowodujący przekroczeń norm emisji za-
nieczyszczeń dopuszczonych przepisami odręb-
nymi. Dopuszcza się wyjątkowo stosowanie
wysokosprawnych, atestowanych kotłowni na
paliwo stale, ktarych technologia zapewnia za-
chowanie dopuszczalnych standardaw emisyj-
nych, określonych w przepisach odrębnych.

ó. Ustala się zasadę zaopatrzenia w energię elek-
tryczną z istniejących urządzeń i sieci elektro-
energetycznych:

1) zachowuje się bez zmian istniejące przezna-
czenie obiektaw, urządzeń i sieci istniejących,
ktare służą zaopatrzeniu w energię elektrycz-
ną obszar w granicach planu miejscowego
oraz zapewniają jego przesył na zewnątrz te-
go obszaru;

2) ustala się zasadę wyposażenia projektowanej
zabudowy w przyłącza teletechniczne przy
udziale istniejących sieci funkcjonujących
operatoraw rozbudowanej przez właściciela
tych sieci o nowe jej odcinki.

§ 11

Ustalenia w zakresie ochrony wartości kulturo-
wych, krajobrazowych i środowiska:
1) teren objęty planem miejscowym leży w zasięgu

następujących obszaraw chronionych:
a) obszar chronionego krajobrazu Rar Bystrzyc-

kich i Orlickich. ztwarza to obowiązek sto-
sowania się do zakazaw i nakazaw oraz prze-
strzeganie zasad zagospodarowania i ochrony
waloraw przyrodniczo-krajobrazowych okre-
ślonych w rozporządzeniu nr 4 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2008 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 53,
poz. ó15),

b) strefa B ochrony uzdrowiskowej Długopole-
Zdraj,

c) w granicach obszaru garniczego złaż wad
leczniczych Długopole-Zdraj,

d) obszar ochrony pośredniej ujęcia wody dla
miasta  Wrocławia – decyzja Urzędu Woje-
wadzkiego we Wrocławiu nr RLz. gw.
I.053/1ó/ó4 z  dnia 31 marca 19ó4 r.

2) realizacja projektowanej zabudowy nie może
naruszać zasad ochrony środowiska naturalnego
obowiązujących dla tych chronionych  obszaraw
ani pogorszyć stanu lub uszczuplić jego zasobaw
i waloraw;

3) celem ochrony środowiska, gleby, wad po-
wierzchniowych i wgłębnych przed zanieczysz-
czeniami należy:
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, chodniki, par-

kingi i place wykonać jako utwardzone,
b) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie

wad opadowych rozwiązać w sposab okre-
ślony w § 10,

c) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposab
określony w § 10,

d) na odpady stałe przewidzieć kontenerowe
zbiorniki odpadaw. Wywaz odpadaw na za-
sadach umowy z komunalną służbą,

e) na terenie działki przewidzieć zieleń izolacyj-
ną,

f) powierzchnie parkingaw samochodowych
i placaw manewrowych nakazuje się wyko-
nać z trwałej, nieprzepuszczalnej nawierzch-
ni, by zanieczyszczone wycieki z samocho-
daw w postaci: paliw, olejaw i smaraw nie
przenikały do ziemi,

g) ścieki opadowe z utwardzonych powierzchni
parkingaw samochodowych i placaw manew-
rowych należy neutralizować na miejscu do
parametraw zwykłych ściekaw opadowych
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i dopiero po neutralizacji odprowadzać do
wskazanych odbiornikaw powierzchniowych.
Docelowo do kanalizacji deszczowej,

h) zakazuje się lokalizacji obiektaw lub urzą-
dzeń, ktarych funkcjonowanie powoduje
przekroczenie poziomu dopuszczalnego hała-
su zewnętrznego, mierzonego na granicach
wyznaczonych terenaw przeznaczenia pod-
stawowego lub działek budowlanych, zgodnie
z parametrami określonymi w przepisach od-
rębnych,

i) realizacja przewidzianego planem przedsię-
wzięcia jest możliwa jedynie po przeprowa-
dzeniu procedury oddziaływania na środowi-
sko, ktara wykaże brak negatywnego wpły-
wu na przyrodę Obszaru Chronionego Krajo-
brazu „Rary Bystrzyckie i Orlickie”.

R o z d z i a ł  III

§ 12

Ustalenia dotyczące wartości nieruchomości.
1) konsekwencją uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego jest wzrost
wartości nieruchomości w granicach opracowa-
nia planu;

2) ustala się stawkę procentową w wysokości
30% od wzrostu wartości nieruchomości zbu-
dowanej i przeznaczonej do zabudowy;

3) określona powyżej stawka procentowa jest pod-
stawą naliczania i pobrania jednorazowej opłaty
dla Rminy Bystrzyca Kłodzka należnej od wła-
ściciela nieruchomości przy jej zbyciu.

§ 13

Ustalenia końcowe.
1) sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą

a dotyczące ładu przestrzennego należy roz-
strzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z zachowania waloraw urbanistycznych danego
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia
o pozytywnych cechach architektonicznych oraz
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego;

2) realizację niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Bystrzycy Kłodzkiej;

3) uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Wojewadztwa Dolnośląskiego;

4) uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Wojewadztwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

BRONISŁAW PATYNKO

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

poz. 984, Nr 153, poz. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181,
poz. 133ó, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 108ó, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 200ó r. Nr 12ó, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 123, poz. 803.
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Miejkyiej
o Bmkłwzmcm Kzoizyiej nw XXXII/292/08
z inia 29 oaźiziewniya 2008 w. (ooz. 166)
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Zazaczniy nw 3 io uchoazm Raim Miejkyiej
o Bmkłwzmcm Kzoizyiej nw XXXII/292/08
z inia 29 oaźiziewniya 2008 w. (ooz. 166)

Rozkłwzmunięcie o kookodie wealizacji zaiań z zayweku infwakłwuyłuwm łechnicznej
owaz zakai ich finankooania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm. ) i art. ó ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z paźn.
zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z paźn. zm.) Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej rozstrzyga, co
następuje:

§ 1

Zadania własne gminy stanowią inwestycje, ktare służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszkańcaw gminy, do ktarych zalicza się infrastrukturę techniczną obejmująca urządzenia
i sieci zaopatrzenia w wodę i odbioru ściekaw oraz drogi gminne.

§ 2

Ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi
Długopole Dolne, działka nr 242 / 2 – Rmina Bystrzyca Kłodzka” nie przewidują potrzeby ani
obowiązku realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, ktare stano-
wiłyby zadania własne gminy.

§ 3

Na podstawie ustalenia § 2 nie zachodzą przesłanki ani uzasadnienie do podejmowania roz-
strzygnięcia w sprawie sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz za-
sad ich finansowania, w związku z tym podejmowanie tego rozstrzygnięcia uznaje się za
bezprzedmiotowe.

167

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GJRZE
NR XXX/202/08

z dnia 1ó grudnia 2008 r.

zmieniajaca uchoazę o kowaoie ukłalenia łwmdu uizielania iołacji z duiżełu
Gminm Miejkyiej Kamienna Gówa ila nieoudlicznmch owzeikzyoli i ila nieou-
dlicznmch kzyóz o uowaonieniach kzyóz oudlicznmch, o yłówmch wealizooanm
jekł odooiazey kzyolnm, iziazajacmch na łewenie Gminm Miejkyiej Kamienna
  Gówa i owooaizonmch owzez okodm owaone lud fizmczne owaz ich wozliczenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn.
zm.1)) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia ó września 1991 r. o syste-
mie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25ó2 z paźn. zm.2)), zwanej
dalej „ustawą”, Rada Miejska w Kamiennej Rarze uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr XXVII/181/08 Rady Miejskiej
w Kamiennej Rarze z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji z bu-
dżetu Rminy Miejskiej Kamienna Rara dla niepu-
blicznych przedszkoli i dla niepublicznych szkał
o uprawnieniach szkał publicznych, w ktarych reali-
zowany jest obowiązek szkolny, działających na
terenie Rminy Miejskiej Kamienna Rara i prowadzo-
nych przez osoby prawne lub fizyczne oraz ich roz-
liczenia:

1. zkreśla się ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu
i nadaje się nowe brzmienie o następującej tre-
ści:
„4. Wysokość dotacji, o ktarej mowa w pkt 1,

ustala się następująco:
a) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli

przysługuje na każde dziecko w wysoko-
ści ó5% ustalonych w budżecie Rminy
Miejskiej Kamienna Rara wydatkaw bie-
żących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Rminę
Miejską Kamienna Rara w przeliczeniu na
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jedno dziecko, a w przypadku wychowa-
nia przedszkolnego prowadzonego w for-
mach, o ktarych mowa w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia
10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajaw
innych form wychowania przedszkolnego,
warunkaw tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich działania
(Dz. U. z 2008 r. Nr ó, poz. 38 z paźniej-
szymi zmianami3) – odpowiednio 40% na
jedno dziecko, przy czym przez wydatki
bieżące rozumie się wysokość dotacji
z budżetu Rminy Miejskiej Kamienna Rara
dla przedszkoli publicznych, określoną
w uchwale budżetowej na dany rok bu-
dżetowy przeliczoną przez planowaną
średnioroczną liczbę dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli publicznych.

b) Dotacją, o ktarej mowa w ppkt. a, objęte
są:
– dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy

czym dotacja na dane dziecko jest
przyznawana od miesiąca następują-
cego po miesiącu, w ktarym dziecko
kończy 3 lata,

– dzieci powyżej 6 lat, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w ktarym dziec-
ko kończy ó lat,

– dzieci odroczone od realizacji obowiąz-
ku szkolnego, nie dłużej jednak niż do
końca roku szkolnego w tym roku ka-
lendarzowym, w ktarym dziecko koń-
czy 10 lat,

– dzieci niebędące mieszkańcami Rminy
Miejskiej Kamienna Rara, po podpisa-
niu porozumienia dotyczącego zwrotu
dotacji udzielonej zgodnie z ppkt. a
z gminą, ktarej mieszkańcem jest dane
dziecko.

c) Wysokość dotacji na dziecko niepełno-
sprawne uczęszczające do niepublicznego
przedszkola jest rawna kwocie przewi-
dzianej na to dziecko niepełnosprawne
w części oświatowej subwencji ogalnej
otrzymywanej przez Rminę Miejską Ka-
mienna Rara,

d) Dotacja dla szkał niepublicznych,
o uprawnieniach szkał publicznych,
w ktarych jest realizowany obowiązek
szkolny przysługuje na każdego ucznia
w wysokości kwoty przewidzianej na jed-
nego ucznia danego typu szkoły w części
oświatowej subwencji ogalnej otrzymy-
wanej przez Rminę Miejską Kamienna Ra-
ra”.

2. zkreśla się ust. 6 pkt b w dotychczasowym
brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie
o następującej treści:
„b) kwota nadpłaconej dotacji podlega zwrotowi

na rachunek bankowy Rminy Miejskiej Ka-
mienna Rara w terminie do dnia 31 stycznia
roku następującego po roku udzielenia dota-
cji”.

3. zkreśla się ust. ó pkt 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kamiennej Rary.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA RADZ

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

-------------------
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. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181,
poz. 133ó, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 13ó, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69,
poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 2ó3, poz. 2ó03 i Nr 281, poz. 2ó81, z 2005 r. Nr 1ó, poz. 141, Nr 94, poz. ó88, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 16ó, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 22ó, poz. 1658, z 200ó r. Nr 42, poz. 2ó3, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. ó91, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr ó0, poz. 416.

3) Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 104, poz. 66ó.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GJRZE
NR XXX/203/08

z dnia 1ó grudnia 2008 r.

zmieniajaca uchoazę o kowaoie ukłalenia weuulaminu oyweślajaceuo omkoyo-
ści kłaoey owaz kzczeuózooe oawunyi owzmznaoania nauczmcielom ioiałyóo
za omkzuuę lał, mołmoacmjneuo, funycmjneuo i za oawunyi owacm owaz kzcze-
uózoom kookód odliczania omnauwoizenia nauczmcieli za uoizinm
                   oonaiommiawooe i za uoizinm iowaźnmch zakłęokło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn.
zm.1)) w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 i ust. 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9ó,
poz. 6ó4 z paźn. zm.2)) zwaną dalej „Kartą Nauczyciela” oraz § 5 pkt 1 i
pkt 2 lit. a i c, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, § ó ust. 1, ust. 2 i ust. 3, § 8 pkt 6,
ó i 8 i § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogalnych warunkaw przyznawania dodat-
kaw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z paźn. zm.3)), zwanego
dalej „rozporządzeniem”, Rada Miejska w Kamiennej Rarze, po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Ka-
miennej Rarze z dnia 24 września 2008 r. w spra-
wie ustalenia regulaminu określającego wysokości
stawek oraz szczegałowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatkaw: za wysługę lat, motywa-
cyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegałowy sposab obliczania wynagrodzenia na-
uczycieli za godziny ponadwymiarowe i za godziny
doraźnych zastępstw skreśla się w § 1:
1. Rozdział IV ust. 8: wyrażenie „wyniki pracy

szkoły”.
2. Rozdział V ust. 12 pkt. c.
3. Rozdział V ust. 16: wyrażenie „lub szkodliwości

dla zdrowia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kamiennej Rary.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZPCA RADZ

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA

-------------------
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. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181,
poz. 133ó, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 1ó0, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600,
z 200ó r. Nr 1ó, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 1ó6, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Mr 24ó, poz. 1821.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 200ó r. Nr 56,
poz. 32ó, z 2008 r. Nr 42, poz. 25ó.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
NR XXXV/167/08

z dnia 9 grudnia 2008 r.

o kowaoie kzczeuózoomch oawunyóo owzmznaoania i oiozałności za ukzuui
ooieyuńcze i koecjalikłmczne ukzuui ooieyuńcze, z omzaczeniem koecjali-
kłmcznmch ukzuu ooieyuńczmch ila okód z zaduwzeniami okmchicznmmi owaz
kzczeuózoomch oawunyóo częściooeuo lud cazyooiłeuo zoolnienia oi oozał
                                        i łwmdu ich oodiewania

Na podstawie art. ó ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z paźn. zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miej-
ska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osab z zaburzeniami psychicznymi,
zwane dalej „usługami opiekuńczymi”, świadczone
są na terenie Miasta Kowary przez Miejski Ośrodek
Pomocy zpołecznej w Kowarach.

§ 2

1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie, jeżeli
dochad osoby samotnej lub dochad osoby w ro-
dzinie wymagającej przyznania usług opiekuń-
czych nie przekracza 130% kryterium dochodo-
wego określonego dla tych osab w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby niespełniające kryterium określonego
w ust. 1, zwracają wydatki na usługi opiekuńcze
w postaci ponoszenia odpłatności za ich wyko-
nanie, według poniższego wskaźnika odpłatno-
ści:

Dochad osoby samotnej lub
w rodzinie wyrażony w stosunku

do kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1
pkt 1 i 2 ustawy o pomocy

społecznej

Wskaźnik odpłatności
za 1 godzinę usług

opiekuńczych
w procentach

Do 130% 0%
130,01% do 200,00% 5%
200,01% do 250,00% 10%
250,01% do 300,00% 20%
300,01% do 350,00% 30%
350,01% do 380,00% 50%
380,01% do 400,00% ó0%
400,01% i więcej 100%

§ 3

Ustala się, że od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia
31 grudnia 2009 r. koszt 1 godziny usług opiekuń-
czych wynosi 13 zł 60 gr.

§ 4

1. Opłata za usługi opiekuńcze stanowi iloczyn
ceny, o ktarej mowa w § 3, wskaźnika odpłat-
ności określonego w procentach, o ktarym
w § 2 ust. 2 oraz liczby godzin usług świadczo-
nych w ciągu miesiąca.

2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze
usługobiorca wpłaca do kasy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy zpołecznej w Kowarach lub na konto
Ośrodka: PKO BP O/Kowary ó0 1020 2124
0000 8202 0011 0ó18 w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w ktarym
usługa została wykonana.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Kowary.

§ 6

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

PRZEWODNICZPCZ RADZ

TADEUSZ CWYNAR
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POHKOWICACH
NR XIX/209/08

z dnia 2 grudnia 2008 r.

o kowaoie zmianm uchoazm o kowaoie naiania kłałułu Miejkyo-Gminnej
Bidliołece Pudlicznej o Polyooicach

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 r. Nr 96, poz. 8ó4, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091
i Nr 132, poz. 1111 oraz z 2006 r. Nr 22ó, poz. 165), art. 11 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 2ó czerwca 199ó r. o bibliotekach (Dz. U. z 199ó r. Nr 85,
poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1449,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r.
Nr 220, poz. 1600) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó,
poz. 128 i Nr 181, poz. 133ó oraz z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138,
poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVII/323/05 Rady Miejskiej w Po-
lkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie
nadania statutu Miejsko-Rminnej Bibliotece Publicz-
nej w Polkowicach wprowadza się następujące
zmiany:
1) Art. 1 ust. ó statutu otrzymuje brzmienie:

„ó. Nadzar merytoryczny nad działalnością Bi-
blioteki sprawuje Dolnośląska Biblioteka Pu-
bliczna we Wrocławiu”;

2) Art. 3 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Biblioteką kieruje Dyrektor powoływany

i odwoływany przez Burmistrza Polkowic,
ktary wykonuje wobec niego czynności z za-
kresu prawa pracy.”;

3) Art. 3 ust. 5 pkt 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2) publicznej Nr 3 w Eędrzychowie”;

4) Art. 3 ust. 5 pkt 3 statutu otrzymuje brzmienie:
„3) publicznej Nr 5 w Tarnawku”;

5) W art. 4 ust. 4 dodaje się ust. 1 w brzmieniu:
„Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kul-
tury podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza
Polkowic zgodnie z odrębnymi przepisami”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Polkowic.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCZ RADZ

STEFAN CIŻMAR
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚHĄSKICH
NR 0150/XXXII/211/08

z dnia 30 października 2008 r.

o kowaoie Reuulaminu olacu zadao na łewenie Gminm Odowniyi Ślakyie

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się:

REGUHAMIN PHACU ZABAW
NA TERENIE GMINY OBORNIKI SHĄSKIE

§ 1

Plac zabaw służy rekreacji i wypoczynkowi.

§ 2

1. Urządzenia zabawowe na placu zabaw przezna-
czone są dla dzieci od lat 3.

2. Dzieci poniżej dwunastego roku życia muszą
znajdować się na placu zabaw wyłącznie pod
opieką rodzicaw lub opiekunaw.

§ 3

Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzy-
stywania urządzeń znajdujących się na placu zabaw
tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do nie-
zwłocznego powiadomienia administratora o za-
uważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń,
w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkow-
nikaw.

§ 4

Zabrania się:
1) niszczenia wyposażenia placu zabaw;
2) zaśmiecania terenu;
3) wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw za

wyjątkiem psaw przewodnikaw i psaw opieku-
naw;

4) zakłacania spokoju i porządku publicznego;
5) organizowania gier zespołowych w pobliżu urzą-

dzeń zabawowych;
6) jazdy na rowerze, deskorolce, łyżworolkach

i skuterach;
ó) palenia tytoniu, spożywania napojaw alkoholo-

wych oraz środkaw odurzających;
8) palenia ognisk.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Obornik Śląskich.

§ 6

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
NR XXVI/215/08

z dnia 30 października 2008 r.

o kowaoie zmianm miejkcooeuo olanu zauokooiawooania owzekłwzenneuo
odkzawu oozuiniooej części okieila Noom Ołoy o Ozaoie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 20 ust. 1 i art. 2ó ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó ze zmianami)
oraz w związku z uchwałą nr XI/92/0ó Rady Miejskiej w Oławie z dnia
28 sierpnia 200ó r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej czę-
ści osiedla Nowy Otok w Oławie, o stwierdzeniu zgodności ze studium uwa-
runkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego Oławy Rada Miej-
ska w Oławie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru południowej części osie-
dla Nowy Otok w Oławie, uchwalony uchwałą
nr IX/48/2001 Rady Miejskiej w Oławie z dnia
13 września 2001 r., opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Wojewadztwa Dolnośląskiego
Nr 156 z dnia 2ó listopada 2001 r., poz. 2153,
w granicach określonych na załączniku do
uchwały nr XI/92/0ó Rady Miejskiej w Oławie
z dnia 28 sierpnia 200ó r.

2. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik do
uchwały nr IX/48/2001 rady Miejskiej w Oławie
z dnia 13 września 2001 r. wprowadza się gra-
nicę obszaru objętego zmianą ustalenia § 4
ust. 3, określoną na załączniku do niniejszej
uchwały.

3. W § 4 ust. 3 wprowadza się zmiany:
1) w pkt. 4 kropkę na końcu zdania zastępuje

się przecinkiem i dodaje słowa: „z zastrzeże-
niem pkt. 4;”,

2) dodaje się pkt. 4 o treści: „w granicach ob-
szaru, określonego na rysunku planu po-
wierzchnie działek zabudowy szeregowej nie
mogą być mniejsze niż 300 m2”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Oława.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

ANDRZEJ MIKODA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
NR XXIV/173/08

z dnia 29 grudnia 2008 r.

o kowaoie ukłalenia uównmch kłaoey za ukzuui o zaywekie oidiewania
oioaióo yomunalnmch owaz oowóżniania zdiowniyóo dezoiozmooomch
            i łwankoowłu nieczmkłości cieyzmch na łewenie uminm Szczmłna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z paźn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z paźn. zm.) Rada Miejska w zzczytnej uchwala, co na-
stępuje:

§ 1

Ustala się garne stawki opłat za usługi świadczone
w zakresie odbierania odpadaw komunalnych oraz
oprażniania zbiornikaw bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych w następujących wysoko-
ściach:
a) za oidiów oioaióo yomunalnmch

– 80,00 zz/m3 + VAT,
b) za oprażnianie zbiornikaw bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych
– 37,18 zz/m3 + VAT.

§ 2

Traci moc uchwała nr XIV/83/0ó Rady Miejskiej
w zzczytnej z dnia 28 grudnia 200ó r. w sprawie
ustalenia garnych stawek za usługi w zakresie od-
bierania odpadaw komunalnych oraz oprażniania
zbiornikaw bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
zzczytnej.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Wojewadztwa Dolnośląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Rminy
w zzczytnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Wojewadztwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEEzKIEE

RENATA IDZIK
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UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADJW-ZDRJJ
NR XHIII/218/2008

z dnia 26 listopada 2008 r.

o kowaoie ukłalenia liczdm noomch licencji na omyonmoanie
łwankoowłu iwouooeuo łaykóoya

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku
z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 200ó r. Nr 125, poz. 8ó4 z paźn. zm.) Rada Miasta Świera-
daw-Zdraj uchwala, co następuje:
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§ 1

Ustala się liczbę 5 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksawką na terenie gminy
Świeradaw-Zdraj przeznaczonych do wydania
w 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Świeradaw-Zdraj.

§ 3

Traci moc uchwała nr XX/12ó/200ó Rady Miasta
Świeradaw-Zdraj z dnia 28 listopada 200ó r.

w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wy-
konywanie transportu drogowego taksawką.

§ 4

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

PRZEWODNICZPCZ RADZ

WIOLETTA URBAŃCZYK

175

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXXI/267/2008

z dnia 24 października 2008 r.

o kowaoie zmianm uchoazm nw IX/85/2007 Raim Miejkyiej Wazdwzmcha z inia
6 czewoca 2007 w o kowaoie ouólnmch zakai uokooiawooania loyalami
użmłyoommi i uaważami owaz ukłalania kłaoey czmnkzu za loyale użmłyooe
                         znajiujace kię o zakodie Gminm Wazdwzmch

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z paźn. zm. (t.j. Dz. U. Nr 142
z 2001 r. z paźn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
199ó r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 z 2004 r.
z paźn. zm.). z art. 659 Kodeksu cywilnego, Rada Miejska Wałbrzycha
uchwala, co następuje:

§ 1

W § 5 uchwały wprowadza się ust. 2 w brzmieniu:
2. Wolne lokale użytkowe mogą być przekazane do

użytkowania w drodze użyczenia bądź negocjacji
stawki czynszu dla państwowych jednostek bu-
dżetowych, organaw samorządu terytorialnego,
podmiotaw użyteczności publicznej oraz kance-
larii sejmu i senatu na czas rozliczania biur par-
lamentarnych.

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 4

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

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEEzKIEE

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXXII/286/08

z dnia 26 listopada 2008 r.

o kowaoie uchoalenia miejkcooeuo olanu zauokooiawooania owzekłwzenne-
uo oozuiniooo-okchoiniej części odkzawu ulicm Owyana o Wazdwzmchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z paźn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm.)
oraz w związku z uchwałą nr XLVI/320/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części ob-
szaru ulicy Orkana w Wałbrzychu, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wałbrzycha, zatwierdzonym uchwałą nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 czerwca 1999 r., zmienionym uchwałą nr XII/142/03
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 r. oraz uchwałą
nr XXII/19ó/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 r. uchwala
się, co następuje:

R o z d z i a ł  1

Pwzeoikm ouólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego południowo-wschodniej części
obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu, zwany da-
lej planem miejscowym.

2. Rranice obszaru objętego planem miejscowym
określono na rysunku planu.

3. Integralne części uchwały stanowią:
1) część graficzna – rysunek planu miejscowego

w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu miejscowego, stanowiące
załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie miejscowym, inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, ktare należą
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych, stanowiące załącznik nr 3
do uchwały.

§ 2

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą

uchwałę;
2) obszarze – należy przez to rozumieć cały ob-

szar objęty uchwałą;
3) terenie – należy przez to rozumieć teren sta-

nowiący część obszaru objętego uchwałą,
o określonym przeznaczeniu i określonych za-
sadach zagospodarowania, wyznaczony na
rysunku planu miejscowego liniami rozgrani-
czającymi oraz określony symbolem;

4) działce – należy przez to rozumieć działkę
budowlaną, tj. nieruchomość gruntową lub

działkę gruntu, ktarej wielkość, cechy geome-
tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wy-
posażenie w urządzenia infrastruktury tech-
nicznej spełniają wymogi realizacji obiektaw
budowlanych wynikające z odrębnych przepi-
saw;

5) symbolu – należy przez to rozumieć nume-
ryczne i literowe oznaczenie terenu;

6) rysunku planu – należy przez to rozumieć
załącznik nr 1 do uchwały;

ó) liniach rozgraniczających – należy przez to
rozumieć linie rozgraniczające tereny o raż-
nym przeznaczeniu lub rażnych zasadach za-
gospodarowania;

8) stawce procentowej – należy przez to rozu-
mieć opłatę, o ktarej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm.);

9) usługach nieuciążliwych – należy przez
to rozumieć w szczegalności: usługi handlu
detalicznego, usługi rzemiosła, usługi gastro-
nomiczne, usługi administracyjno-biurowe,
usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej,
usługi nauki i oświaty, usługi kultury i roz-
rywki oraz inne usługi o podobnym charakte-
rze, z zastrzeżeniem, że ich funkcjonowanie
nie spowoduje przekroczenia żadnego
z parametraw dopuszczalnego poziomu szko-
dliwych lub uciążliwych oddziaływań na śro-
dowisko, poza zajmowanym lokalem użytko-
wym lub obiektem, a także nie będzie źra-
dłem szkodliwych lub uciążliwych odpadaw,
nie spowoduje nieodwracalnych zmian
w środowisku w obrębie zajmowanej działki
budowlanej oraz w żaden inny znaczący spo-
sab nie pogorszy warunkaw użytkowania są-
siednich działek budowlanych;
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10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy
przez to rozumieć linię ograniczającą teren,
na ktarym dopuszcza się lokalizację zabu-
dowy na warunkach określonych w ustale-
niach planu miejscowego, ktarej nie może
przekroczyć żaden element budynku, z wy-
łączeniem części podziemnych budynku oraz
takich elementaw jak okapy, gzymsy balko-
ny, galerie, werandy, tarasy, schody ze-
wnętrzne lub inne tego rodzaju elementy
budowlane, ktare mogą być wysunięte poza
tę linię na odległość nie większą niż 1,3 m;

11) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć stosunek sumy po-
wierzchni wszystkich kondygnacji nadziem-
nych budynkaw, wyznaczonych przez ze-
wnętrzne obrysy ścian budynkaw, do po-
wierzchni działki;

12) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć sumę powierzchni zabudowy wy-
znaczonej przez zewnętrzne obrysy ścian
wszystkich budynkaw na działce;

13) mieszkaniu integralnie związanym z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą – należy
przez to rozumieć mieszkanie wydzielone
w budynku, w ktarym prowadzona jest
działalność gospodarcza, jeśli działalność ta
wymaga całodobowego nadzoru, przy czym
powierzchnia tego mieszkania nie może być
większa niż powierzchnia przeznaczona na
prowadzenie działalności gospodarczej i nie
większa niż 100 m2, a w obrębie jednej
działki nie może znajdować się więcej niż
jedno takie mieszkanie.

§ 3

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenaw:
  1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;
  2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej;

  3) MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy
usługowej;

  4) MN,MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej;

  5) U – teren zabudowy usługowej;
  6) U,P – teren zabudowy usługowej, obiektaw

produkcyjnych, składaw i magazynaw;
  ó) R – teren rolniczy;
  8) ZP, Uz – teren zieleni urządzonej, sportu

i rekreacji;
  9) ZP – teren zieleni urządzonej;
10) Wz – teren wad powierzchniowych;
11) KDZ – teren drogi klasy zbiorczej;
12) KDL – teren drogi klasy lokalnej;
13) KDD – teren drogi klasy dojazdowej;
14) KDP – teren ciągu pieszego.

2. Na terenach, o ktarych mowa w ust. 1, dopusz-
cza się lokalizację obiektaw małej architektury
oraz obiektaw i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, w tym urządzeń budowlanych, obiektaw

i urządzeń zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia
w energię elektryczną, zaopatrzenia w ciepło,
zaopatrzenia w gaz, obsługi telekomunikacyjnej,
odprowadzenia ściekaw oraz odprowadzenia
wad opadowych, o ile inne ustalenia planu miej-
scowego nie stanowią inaczej.

3. Na terenach, o ktarych mowa w ust. 1, zakazuje
się przeznaczeń innych niż te, ktare są dla nich
ustalone w planie miejscowym, z zastrzeżeniem
ust. 2 oraz sytuacji, kiedy przebudowa lub roz-
budowa istniejących obiektaw i urządzeń wynika
z przepisaw odrębnych.

§ 4

1. Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na
rysunku planu miejscowego, są obowiązującymi
ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem miejsco-

wym;
2) linia rozgraniczająca tereny o rażnym prze-

znaczeniu lub rażnych zasadach zagospoda-
rowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbol identyfikujący teren;
5) obiekt objęty ochroną konserwatorską;
6) strefa „OW” obserwacji archeologicznej

o domniemanej zawartości ważnych reliktaw
archeologicznych dla miejscowości o wcze-
snej metryce historycznej;

ó) strefa zakazu lokalizacji zabudowy przezna-
czonej na stały pobyt ludzi do czasu przebu-
dowy lub zmiany lokalizacji napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

8) strefa ochrony lokalnego systemu przyrodni-
czego;

9) granica terenu narażonego na niebezpieczeń-
stwo powodzi.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu miej-
scowego wynikają z przepisaw odrębnych lub
stanowią informację i nie są ustaleniami planu.

§ 5

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego:
1) na terenie oznaczonym symbolem 16 U,P do-

puszcza się lokalizację obiektaw handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie
jako wydzielonych w ramach budynku mieszkal-
nego;

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę do-
puszcza się lokalizację budynkaw garażowych
i gospodarczych, jako obiektaw towarzyszą-
cych;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji stacji paliw;
5) obowiązuje zakaz lokalizacji złomowisk oraz

punktaw skupu lub magazynowania surowcaw
wtarnych;

6) obowiązuje zakaz lokalizacji składowisk i zakła-
daw utylizacji odpadaw;

ó) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących
trwale związanych z gruntem urządzeń rekla-
mowych, z wyłączeniem terenu oznaczonego
symbolem 16 U,P;
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8) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń o przę-
słach wykonanych z betonowych elementaw
prefabrykowanych;

9) obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących
stacji bazowych telefonii komarkowej, z wyłą-
czeniem terenu oznaczonego symbolem 16 U,P.

§ 6

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagających sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko, a także przedsięwzięć, dla
ktarych obowiązek sporządzenia raportu o od-
działywaniu na środowisko może być wymaga-
ny, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska, z wyłączeniem drag, sieci technicz-
nych, instalacji, kanaław i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, urządzeń i budowli piętrzących
wodę, urządzeń i budowli do retencjonowania
wody, wierceń wykonywanych w celu zaopa-
trzenia w wodę, urządzeń do przerzutu wody,
urządzeń przeciwpowodziowych oraz instalacji
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i ra-
diolokacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, dla ktarych
obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
na środowisko może być wymagany, nie doty-
czy terenu oznaczonego symbolem 16 U,P;

3) obowiązuje zakaz odprowadzenia ściekaw,
z wyłączeniem wad opadowych lub roztopo-
wych, niepochodzących z powierzchni zanie-
czyszczonych o trwałej nawierzchni, bezpośred-
nio do gruntu lub wad powierzchniowych;

4) obowiązuje nakaz podczyszczania wad opado-
wych lub roztopowych, pochodzących z po-
wierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni, przed odprowadzeniem do sieci kana-
lizacyjnej;

5) obowiązuje nakaz prowadzenia gospodarki od-
padami zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) obowiązuje podporządkowanie nowego zainwe-
stowania istniejącym już typom zabudowy;

ó) obowiązuje nakaz przeznaczania powierzchni
niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń;

8) zachowaniu i ochronie podlegają obiekty objęte
ochroną konserwatorską, zgodnie z § ó pkt 1
uchwały.

§ ó

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkaw oraz dabr kultury wspałczesnej:
1) wskazuje się obiekty objęte ochroną konserwa-

torską, położone przy ul. Orkana nr 95 – budy-
nek mieszkalny, nr 98 – budynek mieszkalny,
nr 102 – budynek mieszkalny, nr 103 – budy-
nek mieszkalny, nr 12ó – budynek mieszkalny,
nr 129 – budynek mieszkalno-gospodarczy,
nr 130a – budynek mieszkalno-gospodarczy,
nr 130a – stodoła, nr 148 – budynek mieszkal-
ny, dla ktarych obowiązuje:
a) zakaz rozbudowy lub nadbudowy,
b) wymag zachowania cech historycznych,

w tym geometrii i rodzaju pokrycia dachu,

wielkości i podziału stolarki okiennej
i drzwiowej oraz rodzaju pierwotnych mate-
riaław wykończeniowych,

c) dopuszczenie remontaw obiektaw w sposab
nie naruszający ich cech stylowych;

2) wyznacza się strefę „OW” obserwacji archeolo-
gicznej o domniemanej zawartości ważnych re-
liktaw archeologicznych dla miejscowości
o wczesnej metryce historycznej.

§ 8

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych:
1) w pasie drogowym, wyznaczonym liniami roz-

graniczającymi, dopuszcza się lokalizację drogi
oraz obiektaw budowlanych i urządzeń tech-
nicznych związanych z prowadzeniem, zabez-
pieczeniem i obsługą ruchu, sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, obiektaw małej archi-
tektury i zieleni, miejsc parkingowych, a także
innych urządzeń związanych z potrzebami zarzą-
dzania drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w innych przestrzeniach publicznych, nieznaj-
dujących się w obrębie pasa drogowego do-
puszcza się lokalizację obiektaw małej architek-
tury, urządzeń technicznych oraz zieleni.

§ 9

Ustala się granice i sposoby zagospodarowania
terenaw lub obiektaw podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisaw,
w tym terenaw narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych:
1) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-

pieczeństwo powodzi obowiązuje:
a) zakaz zabudowy, z wyłączeniem obiektaw

i budowli służących zapewnieniu ochrony
przeciwpowodziowej,

b) dopuszczenie prac budowlanych polegają-
cych na przebudowie, remoncie lub rozbiarce
istniejących obiektaw budowlanych, o ile in-
ne ustalenia planu nie stanowią inaczej;

2) nie wyznacza się terenaw zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych.

§ 10

Ustala się szczegałowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się scalania i podziały nieruchomości;
2) obowiązuje zakaz wydzielania działek niemają-

cych dostępu do drogi, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy wydzielenie działki służy powiększeniu in-
nej działki, mającej dostęp do drogi;

3) ustala się powierzchnię wydzielanej działki bu-
dowlanej:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN nie

mniejszą niż 1500 m²;
b) dla terenu oznaczonego symbolem 4 MN nie

mniejszą niż 1000 m²;
4) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej ustala się szerokość frontaw działek:
a) nie mniejszą niż 22 m dla zabudowy jednoro-

dzinnej wolno stojącej,
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b) nie mniejszą niż 18 m dla zabudowy jednoro-
dzinnej w zabudowie bliźniaczej;

5) dla terenaw zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej określa się kąt położenia granic działek
w stosunku do pasa drogowego zbliżony do
90°;

6) ustalone w pkt 3, 4, 5 zasady podziału terenaw
na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych
dla sieci technicznych, drag wewnętrznych
i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11

Ustala się szczegalne warunki zagospodarowania
terenaw lub ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy:
1) zakaz zabudowy obowiązuje w obrębie granicy

terenu narażonego na niebezpieczeństwo powo-
dzi, z zastrzeżeniem § 9 pkt 1 lit. a i b uchwały;

2) wyznacza się strefę zakazu lokalizacji zabudowy
przeznaczonej na stały pobyt ludzi w miejscach
przebiegu napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, wskazanych na rysunku planu miej-
scowego, do czasu ich przebudowy lub zmiany
lokalizacji.

§ 12

Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemaw komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:
1) w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy

systemaw komunikacji określa się:
a) obsługę komunikacyjną obszaru objętego pla-

nem miejscowym przez układ istniejących
i projektowanych drag, w tym:
– drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem

KDZ,
– drogi lokalnej, oznaczonej symbolem KDL,
– drag dojazdowych, oznaczonych symbo-

lami KDD,
– ciągu pieszego, oznaczonego symbolem

KDP,
b) możliwość wydzielenia na terenach przezna-

czonych pod zabudowę drag wewnętrznych
o szerokościach w liniach rozgraniczających
nie mniejszych niż 8 m oraz parkingaw;

c) wymaganą liczbę miejsc parkingowych dla
samochodaw osobowych, realizowanych
w przypadku rozbudowy istniejących lub bu-
dowy nowych obiektaw:
– dla terenaw zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz zabudowy zagrodowej:
nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na
1 budynek mieszkalny jednorodzinny;

– dla terenaw zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej:
nie mniej niż 1 miejsce parkingowe na
1 mieszkanie oraz nie mniej niż 1 miejsce
parkingowe na 30 m² powierzchni użyt-
kowej lokalu użytkowego;

– dla terenaw zabudowy usługowej: nie
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 30 m²
powierzchni użytkowej obiektaw usługo-
wych;

– dla terenaw zabudowy produkcyjnej: nie
mniej niż 1 miejsce parkingowe na 100 m²

powierzchni użytkowej obiektaw produk-
cyjnych;

2) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
je:
a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
b) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci

elektroenergetycznej lub odnawialnych źradeł
energii;

c) zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych lub
nieemisyjnych źradeł ciepła;

d) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
e) odprowadzenie ściekaw: do sieci kanalizacji

sanitarnej;
f) odprowadzenie wad deszczowych: po-

wierzchniowo lub do sieci kanalizacji desz-
czowej;

g) zakaz budowy, przebudowy i rozbudowy in-
dywidualnych urządzeń do gromadzenia
i oczyszczania ściekaw; z wyłączeniem tere-
nu 16 U,P;

h) usytuowanie projektowanych sieci infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczających
drag, w uzasadnionych przypadkach, wyni-
kających z przyczyn technicznych, dopuszcza
się odstępstwa od tej zasady;

i) możliwość lokalizacji obiektaw i urządzeń in-
frastruktury technicznej, wymienionych
w § 3 ust. 2 uchwały, w odległości mniejszej
niż 3 m od granicy działki.

§ 13

Nie wyznacza się sposobaw i terminaw tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenaw, obszaraw rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy i infrastruktury technicznej, a także obszaraw
wymagających przekształceń lub rekultywacji.

R o z d z i a ł  2

Pwzeoikm kzczeuózooe

§ 14

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 1 MN, 4 MN, 5 MN ustala się
następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagro-

dowej,
c) budynki mieszkalne jednorodzinne winny być

lokalizowane jako wolno stojące lub w zabu-
dowie bliźniaczej;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20%

powierzchni działki,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-

cej niż 0,3,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna:

– w strefie ochrony lokalnego systemu przy-
rodniczego, oznaczonej na rysunku planu
miejscowego – nie mniej niż 80%,

– na pozostałym terenie – nie mniej niż
40 % powierzchni działki;
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3) zasady kształtowania zabudowy:
a) usytuowanie zabudowy: zgodnie z liniami za-

budowy,
b) wysokość budynkaw:

– mieszkalnych: nie więcej niż 3 kondygna-
cje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, nie więcej niż 12 m,

– garażowych, gospodarczych i inwentar-
skich: nie więcej niż 10 m,

c) geometria i pokrycie dachu:
– budynkaw mieszkalnych: dwuspadowy,

o kącie nachylenia połaci od 30o do 45o,
kryty dachawką lub blachodachawką
w kolorze czerwonym,

– budynkaw garażowych, gospodarczych
i inwentarskich: nie określa się;

4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały;

5) w obrębie terenaw 1 MN, 4 MN znajdują się
obiekty historyczne objęte ochroną konserwa-
torską, dla ktarych obowiązują ustalenia zawarte
w § ó uchwały.

§ 15

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 2 MN, 3 MN ustala się nastę-
pujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zago-
spodarowania:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
2) dopuszcza się roboty budowlane polegające

wyłącznie na przebudowie, remoncie lub roz-
biarce obiektaw budowlanych;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały;

5) w obrębie terenu 3 MN znajduje się obiekt histo-
ryczny objęty ochroną konserwatorską, dla kta-
rego obowiązują ustalenia zawarte w § ó
uchwały.

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 6 MN/U ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszcza się zabudowę usługową, rozumia-

ną jako usługi nieuciążliwe,
c) udział funkcji usługowej w przeznaczeniu

powierzchni zabudowy nie może przekraczać
50%;

2) dopuszcza się roboty budowlane polegające
wyłącznie na przebudowie, remoncie lub roz-
biarce obiektaw budowlanych;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 1ó

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 7 MN/U, 8 MN/U ustala się
następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy
i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszcza się zabudowę usługową, rozumia-

ną jako usługi nieuciążliwe,
c) udział funkcji usługowej w przeznaczeniu

powierzchni zabudowy nie może przekraczać
50%,

d) budynki mieszkalne jednorodzinne winny być
lokalizowane jako wolno stojące lub w zabu-
dowie bliźniaczej;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25%

powierzchni działki,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-

cej niż 0,3,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie

mniej niż 30% powierzchni działki;
3) zasady kształtowania zabudowy:

a) usytuowanie zabudowy: zgodnie z liniami za-
budowy,

b) wysokość budynkaw:
– mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż

3 kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, nie więcej niż 12 m,

– pozostałych: nie więcej niż 5 m,
c) geometria i pokrycie dachu:

– budynkaw mieszkalnych i usługowych:
dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od
30o do 45o, kryty dachawką lub blachoda-
chawką w kolorze czerwonym,

– budynkaw pozostałych: nie określa się;
4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-

pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 9 MN,U ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) dopuszcza się zabudowę usługową, rozumia-

ną jako usługi nieuciążliwe,
c) udział funkcji usługowej w przeznaczeniu

powierzchni zabudowy nie może przekraczać
50%,

d) budynki mieszkalne jednorodzinne winny być
lokalizowane jako wolno stojące lub w zabu-
dowie bliźniaczej;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25%

powierzchni działki,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-

cej niż 0,35,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie

mniej niż 30% powierzchni działki;
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3) zasady kształtowania zabudowy:
a) usytuowanie zabudowy: zgodnie z liniami za-

budowy,
b) wysokość budynkaw:

– mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż
3 kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, nie więcej niż 12 m,

– pozostałych: nie więcej niż 5m,
c) geometria i pokrycie dachu:

– budynkaw mieszkalnych i usługowych:
dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od
30o do 45o, kryty dachawką lub blachoda-
chawką w kolorze czerwonym,

– budynkaw pozostałych: nie określa się;
4) w obrębie terenu znajdują się obiekty historycz-

ne objęte ochroną konserwatorską, dla ktarych
obowiązują ustalenia zawarte w § ó uchwały.

§ 19

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 10 MW/U, 11 MW/U ustala
się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudo-
wy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) dopuszcza się zabudowę usługową, rozumia-

ną jako usługi nieuciążliwe;
2) dopuszcza się roboty budowlane polegające

wyłącznie na przebudowie, remoncie lub roz-
biarce obiektaw budowlanych;

3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż
30% powierzchni działki;

4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały;

5) w obrębie terenu 10 MW/U znajduje się obiekt
historyczny objęty ochroną konserwatorską, dla
ktarego obowiązują ustalenia zawarte w § ó
uchwały.

§ 20

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 12 MN,MW,U ustala się następu-
jące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zago-
spodarowania:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
c) zabudowa usługowa, rozumiana jako usługi

nieuciążliwe,
d) budynki mieszkalne jednorodzinne winny być

lokalizowane jako wolno stojące lub w zabu-
dowie bliźniaczej;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 20%

powierzchni działki,
b) wskaźnik intensywności zabudowy:

– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zabudowy usługowej – nie więcej
niż 0,3,

– dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej – nie więcej niż 0,4,

c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 30% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) wysokość budynkaw:

– mieszkalnych wielorodzinnych: nie więcej
niż 4 kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze użytkowe, nie więcej niż 15 m,

– mieszkalnych jednorodzinnych i usługo-
wych: nie więcej niż 2 kondygnacje nad-
ziemne i poddasze użytkowe, nie więcej
niż 12 m,

– pozostałych: nie więcej niż 5 m,
b) geometria i pokrycie dachu:

– budynkaw mieszkalnych: dwuspadowy,
o kącie nachylenia połaci od 30o do 45o,
kryty dachawką lub blachodachawką
w kolorze czerwonym,

– budynkaw pozostałych: nie określa się;
4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-

pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały;

5) w obrębie terenu znajdują się obiekty historycz-
ne objęte ochroną konserwatorską, dla ktarych
obowiązują ustalenia zawarte w § ó uchwały.

§ 21

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 13 MN,MW,U i 14 MN,MW,U
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
c) zabudowa usługowa, rozumiana jako usługi

nieuciążliwe,
2) dopuszcza się roboty budowlane polegające

wyłącznie na przebudowie, remoncie lub roz-
biarce obiektaw budowlanych;

3) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż
30% powierzchni działki;

4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 22

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 15 U ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia:
1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa rozumiana jako usługi
nieuciążliwe,

b) dopuszcza się mieszkanie integralnie związa-
ne z prowadzoną działalnością gospodarczą;

2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25%

powierzchni działki,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-

cej niż 0,3,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie

mniej niż 30% powierzchni działki;
3) zasady kształtowania zabudowy:

a) usytuowanie zabudowy: zgodnie z liniami za-
budowy,

b) wysokość budynkaw:
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– mieszkalnych i usługowych: nie więcej niż
3 kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, nie więcej niż 12 m,

– pozostałych: nie więcej niż 5 m;
c) geometria i pokrycie dachu:

– budynkaw mieszkalnych i usługowych:
dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od
30o do 45o, kryty dachawką lub blachoda-
chawką w kolorze czerwonym,

– budynkaw pozostałych: nie określa się;
4) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-

pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 23

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 16 U,P ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospoda-
rowania:
1) przeznaczenie: zabudowa usługowa, obiekty

produkcyjne, składy i magazyny;
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 40%
powierzchni działki,

b) wskaźnik intensywności zabudowy: nie wię-
cej niż 0,6,

c) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej
niż 20% powierzchni działki;

3) zasady kształtowania zabudowy:
a) usytuowanie zabudowy: zgodnie z liniami za-

budowy,
b) wysokość budynkaw: nie większa niż 15 m;

4) ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej w pa-
sie o szerokości nie mniejszej niż 10 m od strony
drogi oznaczonej symbolem 3 KDD.

§ 24

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 17 R, 18 R ustala się nastę-
pujące przeznaczenie: teren rolniczy.

§ 25

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 19 ZP,US i 20 ZP,US oraz
21 ZP,US ustala się następujące przeznaczenie oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) przeznaczenie:

a) zieleń urządzona,
b) dopuszcza się lokalizację parkingaw, urzą-

dzeń sportowych i rekreacyjnych,
c) dopuszcza się lokalizację wad powierzchnio-

wych,
d) obowiązuje zakaz lokalizacji budynkaw;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż ó0% powierzchni działki;

3) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 26

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 22 ZP, 23 ZP, 24 ZP, 25 ZP
ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady
zabudowy i zagospodarowania:

1) przeznaczenie:
a) zieleń urządzona,
b) obowiązuje zakaz lokalizacji budynkaw;

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna: nie
mniej niż 80% powierzchni działki;

3) w obrębie granicy terenu narażonego na niebez-
pieczeństwo powodzi obowiązują ustalenia za-
warte w § 9 i w § 11 uchwały.

§ 2ó

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 26 WS, 27 WS, 28 WS,
29 WS, 30 WS, 31 WS, 32 WS, 33 WS ustala się
następujące przeznaczenie: wody powierzchniowe.

§ 28

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 1 KDZ ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy zbiorczej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej

niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu miejsco-
wego.

§ 29

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 2 KDH ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy lokalnej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej

niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu miejsco-
wego.

§ 30

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 3 KDD ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej

niż 15 m, zgodnie z  rysunkiem planu miejsco-
wego.

§ 31

Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu miej-
scowego symbolami 4 KDD, 5 KDD ustala się na-
stępujące przeznaczenie oraz zasady zagospodaro-
wania:
1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej

niż 10 m, zgodnie z  rysunkiem planu miejsco-
wego.

§ 32

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 6 KDD ustala się następujące
przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania:
1) przeznaczenie: droga klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z

 rysunkiem planu miejscowego.

§ 33

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejsco-
wego symbolem 7 KDP ustala się następujące prze-
znaczenie oraz zasady zagospodarowania:
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1) przeznaczenie: ciąg pieszy;
2) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie

z rysunkiem planu miejscowego.

R o z d z i a ł  3

Pwzeoikm yońcooe

§ 34

Ustala się stawki procentowe w wysokości:
1) 30% dla terenu oznaczonego symbolem 16 U,P;
2) 5% dla pozostałych terenaw.

§ 35

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 36

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEEzKIEE

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wazdwzmcha nw XXXII/286/08
z inia 26 likłooaia 2008 w. (ooz. 176)
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Zazaczniy nw 2 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wazdwzmcha nw XXXII/286/08
z inia 26 likłooaia 2008 w. (ooz. 176)

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PHANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

CZĘŚCI OBSZARU UHICY ORKANA W WAŁBRZYCHU

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó z paźniejszymi zmianami) Rada
Miejska Wałbrzycha, biorąc pod uwagę stanowisko Prezydenta Miasta Wałbrzycha zawarte
w wykazie uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana
w Wałbrzychu rozstrzyga, co następuje:

• nie uwzględnia się uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu (poszerze-
nie terenu zabudowy mieszkaniowej) wniesionej przez Pana Ryszarda Lemańskiego, za-
mieszkałego przy ul. Ułanaw Nadwiślańskich 42, 58-310 zzczawno Zdraj, pismem z dnia
4 września 2008 roku.

Uwaga nie została uwzględniona ze względu na ustalenia określone w obowiązującym
ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha,
zatwierdzonym uchwałą nr XI/154/99 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 czerwca 1999 r.,
zmienionym uchwałą nr XII/142/03 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 r. oraz
uchwałą nr XXII/19ó/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2008 r. Dokument ten
jest wyrazem polityki przestrzennej miasta i, zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 2ó marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźniej-
szymi zmianami), ustalenia w nim zawarte są wiążące dla organaw gminy przy sporządzaniu
planaw miejscowych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza
także wymag zachowania zgodności ustaleń planu z zapisami studium na etapie sporządza-
nia projektu planu (art. 15 ust. 1) oraz wymag stwierdzenia zgodności ustaleń planu z usta-
leniami studium przed uchwaleniem planu (art. 20 ust. 1).
W omawianym ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wałbrzycha część działki nr 46/3, obręb 23, ktarej dotyczy uwaga, określona jest jako
strefa produkcji rolnej (obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy),
w związku z tym nie może być ona przeznaczona w planie na teren zabudowy mieszkanio-
wej, jak postuluje Pan Ryszard Lemański.
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Zazaczniy nw 3 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wazdwzmcha nw XXXII/286/08
z inia 26 likłooaia 2008 w. (ooz. 176)

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REAHIZACJI I ZASADACH JINANSOWANIA, ZAPISANYCH
W PHANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INJRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NAHEŻĄCYCH

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH JINANSOWANIA,
ZGODNIE Z PRZEPISAMI O JINANSACH PUBHICZNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźniejszymi zmianami), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźniejszymi zmianami) i art. 16ó ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z paźniej-
szymi zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha rozstrzyga, co następuje:

1.
1) Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb

mieszkańcaw stanowią, zgodnie z art. ó ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźniejszymi
zmianami) zadania własne gminy.

2) Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamawień realizowanych
w trybie ustawy o zamawieniach publicznych.

2.
Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w ustępie 1:
– realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in.

z Prawem budowlanym, o zamawieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospo-
darce komunalnej i o ochronie środowiska,

– inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej i cie-
pła realizowane będą w sposab określony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczegal-
nionych w ustępie 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

3.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktare należą do zadań wła-
snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z paźniejszymi zmia-
nami), przy czym:
1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała rady gminy,
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

4.
1) Zadania w zakresie budowy drag, o ktarych mowa w ustępie 1, finansowane będą przez

budżet gminy lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.
2) Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach wykazanych

w ustępie 1 będą finansowane na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia ó czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekaw (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ze środkaw budżetu gminy lub poprzez
partnerstwo publiczno-prywatne.

3) Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na pod-
stawie art. ó ustawy z dnia 10 kwietnia 199ó r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z paźniejszymi zmianami).

5.
Prognozowane źradła finansowania przez gminę:
1) dochody własne,
2) dotacje,
3) pożyczki preferencyjne,
4) fundusze Unii Europejskiej,
5) udział podmiotaw gospodarczych.
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177

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXXIII/300/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

o kowaoie łwmdu ookłęoooania o uizielenie z duiżełu Miakła Wazdwzmcha
iołacji owaz kookodu jej wozliczania owzez nieoudliczne owzeikzyola, kzyozm
       ooikłaoooe, uimnazja owooaizone na łewenie Miakła Wazdwzmcha

Na podstawie art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia ó września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25ó2
ze zmianami) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budżetu Miasta Wałbrzycha na
finansowanie działalności niepublicznych przed-
szkoli, w tym specjalnych i integracyjnych, niepu-
blicznych szkał podstawowych i gimnazjaw, w tym
z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkał
podstawowych specjalnych i gimnazjaw oraz in-
nych niepublicznych form wychowania przedszkol-
nego, prowadzonych na terenie Miasta Wałbrzycha,
zwanych dalej „podmiotami”.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. mieście – rozumie się przez to Miasto Wał-

brzych,
2. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia

ó września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25ó2
ze zmianami),

3. dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną
z budżetu Miasta Wałbrzycha, na zasadach
określonych w art. 90 ustawy i niniejszej
uchwały „dotację podmiotową” w rozumieniu
art. 106 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami),

4. podstawie obliczania dotacji – należy przez to
rozumieć:
a) w przypadku dotacji dla przedszkola niepu-

blicznego – zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy,
b) w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej, w ktarej
realizowany jest obowiązek szkolny lub obo-
wiązek nauki – zgodnie z art. 90 ust. 2a
ustawy,

c) w przypadku dotacji dla osab prowadzących
wychowanie przedszkolne w innych formach
niepublicznych, o ktarych mowa w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 14 a ust. ó
ustawy – zgodnie z art. 90 ust. 2 d ustawy,

5. wydatkach bieżących ponoszonych na jedno
dziecko w przedszkolu publicznym – należy
przez to rozumieć – wydatki bieżące ustalone
w budżecie Miasta Wałbrzycha wg stanu na po-
czątek roku budżetowego w rozdziale 80104
„Przedszkola” z wyłączeniem dotacji dla przed-
szkola z oddziałami integracyjnymi, natomiast
w przypadku oddziaław przedszkolnych w szko-

łach podstawowych – wydatki bieżące ustalone
w budżecie Miasta Wałbrzycha wg stanu na po-
czątek roku budżetowego w rozdziale 80103
„Odziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych”. Przy obliczaniu wydatkaw bieżących po-
noszonych na jedno dziecko w przedszkolu pu-
blicznym uwzględnia się liczbę dzieci wykaza-
nych w zystemie Informacji Oświatowej.

§ 3

1. Osoby prawne i fizyczne prowadzące niepu-
bliczne przedszkola otrzymują z budżetu Miasta
Wałbrzycha dotację dla każdego dziecka, ucznia
w wysokości ó5% podstawy dotacji ustalonej
zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały,
z tym że na dziecko, ucznia niepełnosprawnego
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogalnej otrzymywanej przez Rminę Wałbrzych.

2. Osoby prawne i fizyczne prowadzące niepu-
bliczne szkoły podstawowe i gimnazja, otrzy-
mują z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację dla
każdego ucznia w wysokości 100% kwoty
przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogalnej otrzymywanej przez Rminę Wałbrzych.

3. Osoby prawne i fizyczne prowadzące inne nie-
publiczne formy wychowania przedszkolnego,
o ktarych mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 14a ust. ó ustawy otrzymują
z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację dla każde-
go dziecka, ucznia w wysokości 40% podstawy
dotacji ustalonej zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3 ni-
niejszej uchwały.

§ 4

1. Warunkiem uzyskania dotacji z budżetu Miasta
jest złożenie przez osobę prawną lub fizyczną
prowadzącą podmiot wniosku do Prezydenta
Miasta Wałbrzycha, w terminie nie paźniej niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o ktarym mowa w ust. 1, powinien
zawierać następujące dane:
a) nazwę i adres prowadzącego podmiot,
b) nazwę i adres przedszkola, szkoły,
c) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewi-

dencji niepublicznych placawek, prowadzonej
przez Miasto Wałbrzych,
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d) planowaną liczbę uczniaw, ktarzy będą
uczęszczać do niepublicznego przedszkola,
szkoły bądź zostaną objęci niepubliczną for-
mą wychowania przedszkolnego w roku kta-
rego dotyczy wniosek wraz z dodatkowym
wyodrębnieniem, w przypadku niepubliczne-
go przedszkola, liczby uczniaw niepełno-
sprawnych oraz liczby uczniaw niebędących
mieszkańcami Miasta Wałbrzycha,

e) nazwę banku i numer rachunku bankowego,
na ktary ma być przekazywana dotacja.

§ 5

1. Podstawą ustalenia wysokości dotacji na dany
miesiąc jest informacja o faktycznej liczbie dzieci
lub uczniaw w tym miesiącu, nie większa jednak
niż wskazana we wniosku o dotację, o ktarym
mowa § 4 lub informacja o przerwie wakacyjnej.

2. W przypadku nieuchwalenia ustawy budżetowej
i uchwały budżetowej przed dniem 1 stycznia
danego roku, kwoty dotacji przekazywane będą
w oparciu o stawki dotacji na jedno dziecko
z roku ubiegłego. Po uchwaleniu ustawy budże-
towej oraz uchwały budżetowej oraz po otrzy-
maniu informacji o wysokości kwoty przewi-
dzianej na jednego ucznia w części oświatowej
subwencji ogalnej na dany rok budżetowy, wy-
sokość dotacji zostanie skorygowana.

§ 6

1. Dotację przekazuje się na wskazany we wniosku
rachunek bankowy w miesięcznych ratach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. Osoba prowadząca podmiot, o ktarej mowa
w § 4 ust. 1, zobowiązana jest do sporządzenia
i przedstawienia Prezydentowi Miasta Wałbrzy-
cha informacji o wykorzystaniu dotacji za mie-
siąc poprzedni.

3. Informacja o wykorzystaniu dotacji, o ktarej
mowa w ust. 2, powinna być sporządzona
i przekazana Prezydentowi Miasta Wałbrzycha
nie paźniej niż do 5 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w ktarym nastąpiło przekazanie ra-
ty dotacji. Informacja o wykorzystaniu dotacji do
końca danego miesiąca powinna zawierać dane
dotyczące faktycznej liczby dzieci, uczniaw za-
pisanych w ostatnim dniu tego miesiąca oraz
dane dotyczące ilości dzieci, uczniaw zapisa-
nych na miesiąc bieżący.

4. Rmina przekazuje kolejną ratę dotacji w wyso-
kości uwzględniającej aktualną liczbę uczniaw
podaną przez podmiot w informacji o wykorzy-
staniu dotacji, o ktarej mowa w ust. 3. Nie-
przedłożenie informacji o wykorzystaniu dotacji,
o ktarej mowa w ust. 3, oraz wykorzystanie do-
tacji dla celaw innych aniżeli określone w usta-
wie, bądź powzięcie przez Prezydenta Miasta
Wałbrzycha uzasadnionej informacji o ustaniu
prawa osoby prowadzącej podmiot do otrzyma-
nia dotacji stanowi podstawę do wstrzymania
wypłaty kolejnych rat dotacji.

5. O wstrzymaniu wypłaty kolejnych rat dotacji
Prezydent Miasta Wałbrzycha powiadamia nie-
zwłocznie drogą pisemną osobę prowadzącą

podmiot. Złożenie zaległej informacji o wykorzy-
staniu dotacji, o ktarej mowa w ust. 3, jest pod-
stawą do przekazania zaległych rat dotacji na-
leżnej i wypłaty raty na kolejny miesiąc roku bu-
dżetowego.

§ ó

1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca podmiot
dokonuje rozliczenia udzielonej dotacji w termi-
nie do 20 lipca roku budżetowego za pierwsze
pałrocze oraz do 20 stycznia roku następnego za
drugie pałrocze i przekazuje rozliczenie Prezy-
dentowi Miasta Wałbrzycha.

2. W przypadku, gdy podmiot kończy swoją dzia-
łalność rozliczenie, o ktarym mowa w ust. 1,
należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzyma-
niu ostatniej raty dotacji.

§ 8

1. Faktyczną liczbę uczniaw w podmiocie ustala się
na podstawie zapisaw w ewidencji uczniaw,
uwzględniając następujące zasady:
a) faktyczną liczbę uczniaw w danym miesiącu

ustala się jako liczbę uczniaw, za ktare uisz-
czona została stała opłata za pobyt dziecka
w tym miesiącu i ktare figurowały w ewiden-
cji i zapisane były w dzienniku zajęć,

b) w okresie przerwy wakacyjnej (lipiec, sier-
pień) faktyczną liczbę uczniaw w danym mie-
siącu ustala się na podstawie liczby dzieci,
uczniaw wyliczonej jako średnia liczba dzieci,
uczniaw z okresu pierwszego pałrocza, a je-
żeli działalność podmiotu jest kratsza, to
z tego okresu,

c) w przypadku braku przerwy zasada wynika-
jąca z pkt. b) nie ma zastosowania.

§ 9

1. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku:
a) zaprzestania prowadzenia działalności przez

osobę prowadzącą podmiot,
b) wykreślenia podmiotu z ewidencji szkał i pla-

cawek niepublicznych z przyczyn określonych
w art. 83 ustawy.

2. Dotację w przypadkach określonych w ust. 1
wstrzymuje się ze skutkiem natychmiastowym
z dniem zaprzestania prowadzenia działalności
przez osobę prowadzącą podmiot lub wykreśle-
nia podmiotu z ewidencji szkał i placawek nie-
publicznych.

§ 10

1. Prezydent Miasta Wałbrzycha ma prawo:
a) wglądu do dokumentacji dotyczącej ewidencji

uczniaw,
b) żądania informacji niezbędnych do starań

o zwrot kosztaw dotacji od gmin, ktarych
mieszkańcem jest dziecko, uczeń przedszkola
niebędący mieszkańcem Rminy Wałbrzych.

§ 11

Uchyla się uchwałę nr XVI/184/ 03 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie
trybu  postępowania  o udzielenie z budżetu Miasta
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Wałbrzycha dotacji, sposobu jej rozliczania oraz
kontroli wykonania zleconego zadania przez niepu-
bliczne przedszkola, szkoły i inne placawki w dziale
oświata i wychowanie, ze zmianą w uchwale
nr XLI/24ó/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
24 czerwca 2005 r.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

178

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
NR XXXIII/305/2008

z dnia 19 grudnia 2008 r.

o kowaoie owzmjęcia Wielolełnieuo Pwouwamu Gokooiawooania
Zakodem Miekzyanioomm Gminm Wazdwzmch na lała 2009–2013

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatoraw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2005 Nr 31, poz. 266 ze zm.) Rada Miejska Wałbrzycha
uchwala, co następuje:

R o z d z i a ł  I

Pokłanooienia ouólne

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Rospodarowania
Zasobem Mieszkaniowym Rminy Wałbrzych na lata
2009–2013.

§ 2

Celem programu jest określenie podstawowych
kierunkaw działania, ktarych realizacja zapewni
Rminie Wałbrzych efektywne wypełnianie zadań
własnych w zakresie gospodarowania zasobem
mieszkaniowym.

R o z d z i a ł  II

Analiza oielyości owaz kłanu łechniczneuo
zakodu miekzyaniooeuo

§ 3

Wielyość zakodu miekzyaniooeuo

1. Mieszkaniowy zasab Rminy Wałbrzych, objęty
niniejszym programem, tworzą lokale stanowią-
ce własność gminy położone w budynkach sta-
nowiących własność lub wspałwłasność Rminy.

2. Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta Wał-
brzycha na dzień 31 października 2008 r.:
1) w budynkach stanowiących w 100% wła-

sność miasta: 1092 budynkaw, 6696 lokali
mieszkalnych, w tym lokale socjalne, łączna
powierzchnia użytkowa wynosi 300 ó90 m2;

2) w budynkach stanowiących własność wspal-
not mieszkaniowych z udziałem gminy:
1ó94 budynkaw, 9814 lokali mieszkalnych,
łączna powierzchnia użytkowa 48ó 014 m2;

w załączniku nr 1 przedstawiono całościową
powierzchnię zasobu Rminy Wałbrzych.

3. Prognozę dotyczącą wielkości zasobu mieszka-
niowego gminy w poszczegalnych latach, z po-
działem na lokale socjalne, lokale przejściowe
i pozostałe lokale mieszkalne przedstawia za-
łącznik nr 2.

4. Lokal przejściowy – lokal mieszkalny przezna-
czony dla osab i rodzin bezdomnych pozbawio-
nych schronienia, w tym usamodzielniających
się wychowankaw opuszczających rodzinę za-
stępczą lub placawkę opiekuńczo-wychowaw-
czą.

§ 4

Słan łechnicznm

1. Ok. 55% budynkaw zostało wybudowanych
przed 1945 rokiem. Zabudowa ta charakteryzuje
się dużym stopniem dekapitalizacji oraz niskim
wskaźnikiem wyposażenia w urządzenia komu-
nalne. Około 30% budynkaw zostało wybudo-
wanych w latach 1945–19ó8, po 1980 roku –
15% budynkaw. Rminny zasab mieszkaniowy
w Wałbrzychu charakteryzuje się dużym zuży-
ciem technicznym.

2. Budynki wybudowane przed 1939 r. i bezpo-
średnio po II wojnie światowej ze względu na
wiek  (często powyżej 100 lat)  i  konstrukcję są
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najbardziej wyeksploatowane i narażone na fi-
zyczne zniszczenie. Najczęstszymi przyczynami
degradacji budynkaw, powodującymi koniecz-
ność przeprowadzania szeroko zakrojonych prac
remontowych, są między innymi niżej wymie-
nione czynniki:
– pękanie elementaw z uwagi na nierawno-

mierne osiadanie fundamentaw powodowane
szkodami garniczymi, penetracją wad opa-
dowych na skutek braku przykanalikaw opa-
dowych,

– brak izolacji poziomych i pionowych powo-
dujący zawilgocenie ścian, stropodachaw,
podłag, co prowadzi do zagrzybienia miesz-
kań, a przede wszystkim osłabienia konstruk-
cji, niszczenia stropodachaw, ścian, mienie
lokatoraw oraz stwarza zagrożenie dla zdro-
wia i życia ludzi,

– samowole budowlane – zmiany i moderniza-
cje dokonywane przez lokatoraw w latach
wcześniejszych, np. wybijanie dodatkowych
otworaw w ścianach, wykonywanie po-
mieszczeń sanitarnych bez właściwej izolacji,

– zniszczone elewacje – poza aspektem este-
tycznym powodujące wypłukiwanie, wykru-
szanie zaprawy, zawilgocenie i przemarzanie
przegrad budowlanych,

– nieszczelne pokrycia dachowe – będące
przyczyną niszczenia konstrukcji dachaw,
stropaw, a w konsekwencji całego budynku
i mienia lokatoraw,

– zły stan techniczny instalacji gazowych,
wodnych, kanalizacyjnych,

– brak przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Budynki oddane do użytku po 1965 roku
w większości wymagają bieżącej konserwacji,
a także w wielu przypadkach wymiany pokrycia
dachowego.
Budynki te z uwagi na wady technologiczne,
wymagają docieplenia ścian i stropaw.

§ 5

Analiza oołwzed miekzyanioomch

1. Rmina realizuje zadania związane z ustawowym
obowiązkiem zapewnienia lokali socjalnych dla
najuboższych mieszkańcaw, lokali przejściowych
oraz pozostałych lokali poprzez utrzymywanie
w odpowiednim stanie technicznym posiada-
nych zasobaw lokalowych oraz działania inwe-
stycyjne, ktare uzupełniać będą stan tego zaso-
bu do wymaganego potrzebami poziomu w za-
kresie ilości i standardu.

2. Potrzeby mieszkaniowe społeczności lokalnej
wyznacza liczba osab oczekujących na przydział
lokali socjalnych, lokali przejściowych, lokali
mieszkalnych oraz lokali zamiennych. Liczbę
osab oczekujących na przydział lokali mieszkal-
nych oraz liczbę mieszkań w poszczegalnych ka-
tegoriach przedstawiono w załączniku nr 3.

3. W związku z ograniczoną ilością środkaw finan-
sowych w budżecie Rminy na finansowanie no-
wego budownictwa komunalnego Rmina pozy-
skuje lokale socjalne, lokale przejściowe i pozo-
stałe lokale mieszkalne w inny sposab. Eednym

ze sposobaw jest pozyskiwanie lokali poprzez
adaptacje na cele mieszkalne lokali i budynkaw
o innym przeznaczeniu (np. lokali użytkowych,
szkał, hoteli i internataw).
Pozyskiwanie nowych lokali socjalnych i przej-
ściowych rawnież poprzez podziały istniejących
lokali komunalnych na mniejsze, spełniające
wymogi minimalne. Zrealizowanie powyższych
celaw ma przynieść poprawę zaspakajania po-
trzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej,
a także istotnie przyczynić się do efektywnego
zarządzania zasobem mieszkaniowym Rminy
Wałbrzych.

4. Dodatkowo Rmina pozyskuje lokale mieszkalne:
– w wyniku naturalnego ruchu ludności i prze-

kwalifikowania części lokali na lokale socjalne
(niższy czynsz, mniejszy metraż  na  jednego
członka gospodarstwa domowego w stosun-
ku do metrażu przypadającego na jedną oso-
bę w lokalach niesocjalnych),

– poprzez odzyskiwanie po samowolnych zaję-
ciach,

– przywracanie do stanu używalności lokali
wycofanych z eksploatacji.

5. Rmina aktywnie wspiera inwestycje mieszka-
niowe osab fizycznych. Udostępniane są działki
pod budownictwo jednorodzinne, wyposażone
przez Rminę w niezbędną infrastrukturę. Obo-
wiązkiem nabywcy jest zagospodarowanie dział-
ki zgodnie z koncepcją architektoniczną Rminy.

R o z d z i a ł  III

Analiza oołwzed owaz olan wemonłóo i moiewnizacji
omniyajacm ze kłanu łechniczneuo duimnyóo
                                 i loyali

§ 6

Analiza oołwzed wemonłoomch

Podstawowym działaniem związanym z poprawą
stanu technicznego Zasobu jest zdiagnozowanie
rzeczywistych potrzeb remontowych, co przedsta-
wia się następująco:

ztan techniczny zasobu w wyniku przeprowadzo-
nych przeglądaw technicznych wykonanych zgod-
nie z wymogami Prawa budowlanego można okre-
ślić następująco:
– liczba budynkaw w stanie dobrym (procentowe

zużycie budynku 0–15%) – 1,91%,
– liczba budynkaw w stanie zadowalającym (pro-

centowe zużycie budynku 16–30%) – 4,64%,
– liczba budynkaw w stanie średnim (procentowe

zużycie budynku 31–50%) – 53,55%,
– liczba budynkaw w stanie lichym (procentowe

zużycie budynku 51–ó0%) – 34,43%,
– liczba budynkaw w stanie złym (procentowe

zużycie budynku ó1–100%) – 5,46%.

W załączniku nr 4 przedstawiono roczne potrzeby
remontowe zasobu gminnego.

Przeglądy budynkaw Zasobu umożliwiają ocenę
stanu technicznego każdego budynku z osobna oraz
oszacowanie, na tej podstawie, rzeczywistych po-
trzeb remontowych celem stworzenia planu remon-
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taw. Na tej podstawie zostaną stworzone budżety
remontowe każdego budynku i budżet zbiorczy dla
całego Zasobu. Prowadzony będzie bieżący monito-
ring stanu technicznego obiektaw.

W wyniku przeprowadzenia przeglądaw budynkaw
zasobu Rmina dysponować będzie bazą danych
lokali socjalnych, lokali przejściowych, lokali miesz-
kalnych i takich, ktare potencjalnie mogą zostać
przekształcone na socjalne lub przejściowe. Baza ta
powinna być systematycznie aktualizowana.

Eednym z czynnikaw potrzeb remontowych jest
liczba osab oczekujących na przydział lokalu oraz
liczba lokali wycofanych z eksploatacji. W celu
zapewnienia mieszkańcom Wałbrzycha wystarcza-
jącej liczby lokali, Rmina aktualizuje wiedzę na te-
mat Zasobu, zarawno w odniesieniu do lokali so-
cjalnych, lokali przejściowych, jak i lokali mieszkal-
nych czy też takich, ktare potencjalnie mogą zostać
przekwalifikowane na lokale socjalne lub przejścio-
we. W wyniku przeprowadzanych aktualizacji
i analiz potrzeb mieszkaniowych oraz wielkości
zasobu mieszkaniowego Rmina optymalizuje liczbę
lokali.

W związku z ograniczoną ilością środkaw finanso-
wych w budżecie Rminy na finansowanie nowego
budownictwa komunalnego w przypadku niewy-
starczającej liczby lokali optymalizacja będzie się
skupiała gławnie na pozyskiwaniu lokali socjalnych,
lokali przejściowych i lokali mieszkalnych poprzez
przywracanie do ponownego użytku lokali miesz-
kalnych wyłączonych z eksploatacji oraz adaptacje
na cele mieszkalne lokali i budynkaw o innym prze-
znaczeniu. Działanie to winno być uzasadnione
i uzależnione od możliwości technicznych i racjo-
nalności ekonomicznej przywracenia do eksploatacji
wycofanych wcześniej lokali lub adaptacji na cele
mieszkalne lokali i budynkaw o innym przeznacze-
niu.

§ ó

Plan wemonłóo zakodu

1. Zakłada się wzrost wydatkaw na remonty zaso-
bu z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny.
Analizę najpilniejszych potrzeb remontowych
oraz plan remontaw i modernizacji wynikający
ze stanu technicznego budynkaw i lokali miesz-
kalnych stanowiących 100% własność Rminy,
z podziałem na lata 2009–2013, przedstawiono
w załączniku nr 5.

2. Zakłada się, że wzrost nakładaw na remonty
zasobu mieszkaniowego będzie wynosił  min 5%
plus wskaźnik inflacji.

3. Zakłada się kontynuację odtwarzania i aktuali-
zowania na koszt Rminy dokumentacji technicz-
nych budynkaw komunalnych oraz wspalnoto-
wych z udziałem Rminy. Począwszy od
2009 roku odtwarzanych będzie co najmniej
50 dokumentacji w każdym z lat prognozy.

4. Wydatki na remonty obejmują kwoty przezna-
czane na remonty budynkaw stanowiących
100% własność Rminy i wydatki na remonty
budynkaw wspalnotowych poprzez tworzenie
wyodrębnionego przez wspalnoty funduszu re-
montowego lub poprzez przypisy jednorazowe

na konta wspalnot mieszkaniowych. Wielkość
wydatkaw w poszczegalnych latach, ktare Rmi-
na będzie przekazywała na remonty we wspal-
notach mieszkaniowych, jest uzależniona od de-
cyzji wspalnot mieszkaniowych. W 2009 roku
wydatki Rminy na fundusze remontowe we
wspalnotach zaplanowano na poziomie
ó ó00 000 zł.

R o z d z i a ł  IV

Planooana kowzeiaż loyali o yolejnmch lałach

§ 8

Oołmmalizacja oielyości yomunalneuo zakodu
miekzyaniooeuo o najdliżkzmch oięciu lałach

1. Na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin
oczekujących na wynajęcie lokalu zamiennego
oraz rodzin o niskich dochodach, przeznaczane
będą docelowo lokale komunalne wyłącznie
w budynkach w całości stanowiących własność
Rminy Wałbrzych.

2. W tym celu w latach 2009–2013 niezbędnym
będzie prowadzenie działań w wielu obszarach
gospodarki mieszkaniowej, obejmujących
w szczegalności:
1) sprzedaż lokali komunalnych położonych

w budynkach wspalnot mieszkaniowych do-
tychczasowym najemcom tych lokali,

2) zamianę lokali, w ramach określonego w Pro-
gramie wielopłaszczyznowego systemu za-
miany lokali, w celu umożliwienia ich prywa-
tyzacji,

3) w przypadku rezygnacji najemcy z pierw-
szeństwa nabycia lokalu na preferencyjnych
warunkach, wskazanie lokalu zamiennego,
a następnie przeniesienie własności lokali na
inne podmioty w drodze przetargu.

3. W wyniku przeprowadzonych działań optymali-
zacyjnych wielkości zasobu możliwe będzie:
1) zracjonalizowanie zarządzania budynkami

wspalnot mieszkaniowych, w tym podniesie-
nie nakładaw na remonty (bez dotychczaso-
wych ograniczeń wynikających z możliwości
finansowych Miasta jako wspałwłaściciela
tych nieruchomości) w wyniku zmniejszenia
ilości mieszkań w budynkach wspalnot
mieszkaniowych poprzez sprzedaż,

2) skoncentrowanie działań Miasta na zada-
niach, związanych z zaspokojeniem potrzeb
mieszkaniowych rodzin słabszych ekono-
micznie, tj. o niskich dochodach, w tzw.
ztałym Zasobie Mieszkaniowym,

3) zdynamizowanie działań zmierzających do
odnowienia istniejącego zasobu mieszkanio-
wego, zarawno poprzez remonty i moderni-
zację budynkaw, jak rawnież szeroko rozu-
miany rozwaj budownictwa mieszkaniowego
(np. TBz, inwestycje Rminy).

§ 9

Sowzeiaż loyali

1) Zakłada się, że sprzedaż lokali użytkowych bę-
dzie kontynuowana. W okresie 2009–2013
sprzedanych zostanie 100 lokali.
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2) Zakłada się, że sprzedaż komunalnych lokali
mieszkalnych będzie kontynuowana. W okresie
2009–2013 sprzedanych zostanie 2.500 lokali.

3) Wyłączone będą ze sprzedaży budynki i lokale
mieszkalne docelowo przeznaczone na zaspaka-
janie potrzeb mieszkaniowych poprzez najem,
w ilości niezbędnej dla realizacji przez Rminę za-
dań własnych w zakresie mieszkalnictwa, tzw.
ztały Zasab Mieszkaniowy.

W załączniku nr 6 przedstawiono symulację sprze-
daży lokali w okresie prognozy.

R o z d z i a ł  V

Zakaim ooliłmyi czmnkzooej

§ 10

Poliłmya czmnkzooa

zkuteczne prowadzenie polityki czynszowej jest
krokiem o kluczowym znaczeniu w procesie stop-
niowego urealniania opłat za użytkowane mieszka-
nia. Bez podniesienia czynszaw za lokale mieszkal-
ne do poziomu pozwalającego na pokrycie kosztaw
utrzymania i remontaw lokali, Rmina będzie nara-
żona na drenaż finansowy w zasobach komunal-
nych.
W sytuacji gdy stawki czynszowe wnoszone przez
najemcaw lokali komunalnych są niższe od zaliczek
na poczet kosztaw bieżącego utrzymania nieru-
chomości, wnoszonych przez właścicieli lokali, brak
jest dostatecznych bodźcaw zachęcających do
prywatyzacji zasobu komunalnego. Rmina w takim
przypadku dotuje swoich najemcaw, spośrad kta-
rych tylko część wymaga bezpośredniego wsparcia
w postaci wynajmu lokali mieszkalnych za czynsz
niższy od kosztaw jego utrzymania.
Rławnym celem strategicznym realizowanym przez
właściwie prowadzoną politykę czynszową w Za-
sobie będzie:
1. Ulepszenie stanu i standardu w istniejących za-

sobach mieszkaniowych oraz zasad zarządzania
nimi (relacja pomiędzy zarządcą a właścicielem),
zapewniających ich efektywne utrzymanie,

2. Kontynuacja reformy lokalnej polityki mieszka-
niowej, w ktarej Rmina wciąż pełnić będzie rolę
jednostki ułatwiającej i umożliwiającej zaspoka-
janie lokalnych potrzeb mieszkaniowych przy
pomocy środkaw lokalnych i centralnych.

§ 11

Poiomżkzanie kłaoyi czmnkzu

1. Rmina prowadzi aktywną i prospołeczną politykę
czynszową. Czynsz podwyższany jest raz
w roku. Czynsz może rosnąć do 5% rocznie po-
nad wskaźnik inflacji.

2. Rmina aktywnie propaguje system dodatkaw
mieszkaniowych.

3. ztawkę bazową czynszu najmu za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz
stawki czynszu dla lokali socjalnych, lokali przej-
ściowych, pomieszczeń gospodarczych i dla
części lokalu mieszkalnego, gdzie najemca pro-
wadzi działalność gospodarczą, stanowiących
mieszkaniowy zasab Rminy Wałbrzych ustala
Prezydent Miasta w kwietniu każdego roku.

§ 12

Zakaim ukłalania kłaoey czmnkzu najmu

1. Do ustalania stawki czynszu za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej lokalu mieszkalnego stosuje się:
1) Zniżki występujące z następujących tytuław:

a) brak w lokalu łazienki,
b) brak w lokalu gazu przepływowego,
c) brak w lokalu WC,
d) położenie lokalu w suterenie,
e) położenie lokalu powyżej piątej kondygna-

cji w budynku bez windy,
f) położenie lokalu w budynku ktary ze

względu na zły stan techniczny został
przeznaczony do rozbiarki i figuruje w pla-
nie rozbiarek na najbliższe 3 lata,

g) brak w lokalu instalacji wodno-kana-
lizacyjnych,

h) brak bezpośredniego oświetlenia natural-
nego kuchni,

i) brak samodzielności lokalu ze względu na
wspalną kuchnię, łazienkę lub WC,

j) występowanie wad obniżających wartość
użytkową lokalu,

k) położenie lokalu w budynku niewyposażo-
nym w ubikację (ubikacja zlokalizowana
poza obrysem budynku),

l) położenie lokalu w budynku niewyposażo-
nym w instalację wodno-kanalizacyjną,

m) obniżona wysokość lokalu – poniżej
2,50 m,

2) Zwyżki występujące z następujących tytu-
ław:
a) lokale o powierzchni użytkowej powyżej

80 m2,
b) położenie lokalu w budynkach nowych lub

poddanych remontom modernizacyjnym,
ktarych okres użytkowania nie przekracza
120 miesięcy, licząc od miesiąca następ-
nego po miesiącu, w ktarym oddano bu-
dynek do eksploatacji,

c) dla części lokalu mieszkalnego, w ktarej
najemca prowadzi działalność gospodar-
czą.

2. Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu
sumuje się. zuma zniżek nie może być wyższa
niż 50% stawki bazowej czynszu.

3. Dla lokali socjalnych i dla lokali przejściowych
nie stosuje się czynnikaw obniżających i pod-
wyższających wartość użytkową lokalu.

R o z d z i a ł  VI

Sookód i zakaim zawzaizania loyalami i duimnyami
ochoizacmmi o kyzai miekzyaniooeuo zakodu
uminm owaz owzeoiimoane zmianm o zaywekie
     zawzaizania miekzyanioomm zakodem Gminm

§ 13

Zawzaizanie zakodem

1. Zarządzaniu budynkami towarzyszyć będzie ne-
gocjacja warunkaw umowy zawartej z dotych-
czasowym zarządcą zasobu komunalnego Rminy
z możliwością urynkowienia usług związanych
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z wykonawstwem remontaw mieszkaniowego
zasobu Rminy.

2. Zarządzanie zasobem komunalnym Rminy obej-
mującym zasab mieszkaniowy, lokale użytkowe,
garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości
gruntowe z ich częściami składowymi, ktare nie
pozostają w zarządzie innych jednostek pozo-
staje w gestii dotychczasowego zarządcy zaso-
bu komunalnego Rminy.

3. W celu maksymalizacji pożytkaw  finansowych
czerpanych z zasobu mieszkaniowego zarządca
zasobu jest motywowany do podejmowania ak-
tywnych działań w zakresie poszukiwania do-
stępnych źradeł pożytkaw z nieruchomości
w zasobie poprzez odpowiednie mechanizmy
określania jego wynagrodzenia, ktare przewidują
np. dodatkową prowizję w przypadku wzrostu,
w wyniku działania zarządcy, pożytkaw czerpa-
nych przez Rminę.

4. Zarządca zasobu opracowuje projekt planu re-
montaw nieruchomości wchodzących w skład
zasobu. Obowiązkiem jednostki nadzoru właści-
cielskiego będzie sprawowanie kontroli nad re-
alizacją zadań ujętych w planie remontaw zaso-
bu, zarawno od strony finansowej (realizacja
planu zgodnie z budżetem zaplanowanym
w projekcie planu i zatwierdzonym przez Rmi-
nę), jak i rzeczowej (realizacja zaplanowanego
zakresu rzeczowego robat).

5. Wśrad działań mających na celu poprawę wyko-
rzystania i racjonalizację gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Rminy wyrażnia się ko-
nieczność cyklicznego sprawdzania jakości usług
świadczonych przez zarządcę zasobu komunal-
nego.

R o z d z i a ł  VII

Źwóiza finankooania uokooiawyi miekzyaniooej

§ 14

Źwóiza finankooania

1. Rławnymi źradłami finansowania zasobu w la-
tach 2009–2013 będą0:
a) wpływy czynszowe z tytułu wynajmu lokali

mieszkalnych oraz użytkowych,
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności w całości.
2. Utrzymanie wysokiego wskaźnika ściągalności

czynszaw na poziomie 86–90%.
3. Dodatkowymi źradłami finansowania będą środki

pozyskiwane w ramach:
1) Realizacji przez Rminę lokalnego programu

rewitalizacji i wykorzystanie dostępnych źra-
deł wspałfinansowania projektaw mających
na celu polepszenie stanu nieruchomości ob-
jętych działaniami rewitalizacyjnymi i ich oto-
czenia,

2) Kontynuacji przez Rminę monitoringu swoich
zasobaw pod kątem występowania usterek
powstałych na skutek eksploatacji garniczej.
W sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, iż
uszkodzenia spowodowane zostały działalno-
ścią Zakładu Rarniczego, Rmina występuje

do zpałki Restrukturyzacji Kopalń z.A.
z wnioskiem o przeprowadzenie niezbędnych
prac remontowych, a w przypadku braku
możliwości porozumienia występuje na drogę
sądową,

3) Dalszego wspierania przez Rminę działań po-
dejmowanych przez partneraw prywatnych,
w szczegalności wspalnoty mieszkaniowe,
zbieżnych z realizowanymi przez Rminę pro-
jektami służącymi rewitalizacji miasta, reno-
wacji fasad budynkaw oraz połaci dacho-
wych,

4) Rminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Rospodarki Wodnej,

5) Programaw rządowych wspierania budownic-
twa socjalnego.

4. zymulację wydatkaw i dochodaw gospodarki
mieszkaniowej przedstawiano w załączniku nr ó.

R o z d z i a ł  VIII

Wmkoyość omiałyóo z ooiziazem na yokzłm dieża-
cej eykoloałacji, yokzłm wemonłóo owaz yokzłm mo-
iewnizacji loyali i duimnyóo ochoizacmch o kyzai
miekzyaniooeuo zakodu Gminm, yokzłm zawzaiu
niewuchomościami okoólnmmi, a łayże omiałyi
                            inoekłmcmjne

§ 15

Wmiałyi na ułwzmmanie zakodu

1. Wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego
Rminy w 2006 r. wyniosły 31 880 689,10 zł,
z czego:
1) Administracja 4 506 350,62 zł
2) Remonty i eksploatacja lokali

13 5ó3 41ó,02 zł
3) Koszty zarządu nieruchomością wspalną

ó 944 426,8ó zł
4) Fundusz remontowy nieruchomości wspal-

nych 5 856 494,59 zł.
2. Uzyskane wpływy z tytułu czynszaw z lokali

mieszkalnych nie pokryły wydatkaw poniesio-
nych na utrzymanie zasobu mieszkaniowego,
w miejsce planowanej kwoty 32 ó03 623,45 zł
wpłynęła kwota 26 8ó6 188,0ó zł. Wydatki
na utrzymanie zasobu przewyższyły
o 5 004 501,03 zł przychody z najmu w przeli-
czeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej. Uzyska-
no przychody w wysokości 2,93 zł/m2 miesięcz-
nie. Wydatki na utrzymanie zasobu wyniosły
3,48 zł/m2 miesięcznie. Oznacza to, że wydatki
na utrzymanie 1 m2 były wyższe od przychodaw
przeliczonych na m2 powierzchni użytkowej
o 0,55 zł miesięcznie.

3. Wydatki na utrzymanie zasobu mieszkaniowego
Rminy w 200ó roku wyniosły
32 83ó 519,ó0 zł, z czego:
1) Administracja 4 359 294,66 zł
2) Remonty i eksploatacja lokali

14 356 30ó,08 zł
3) Koszty zarządu nieruchomością wspalną

ó 594 144,34 zł
4) Fundusz remontowy nieruchomości wspal-

nych 6 52ó óó3,62 zł
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4. Wydatki na utrzymanie zasobu w 2008 roku
zaplanowano na poziomie 32 928 000,00 zł,
w tym:
1) Administracja 4 818 000,00 zł
2) Remonty i eksploatacja lokali

12 ó10 000,00 zł
3) Koszty zarządu nieruchomością wspalną

ó 600 000,00 zł
4) Fundusz remontowy nieruchomości wspal-

nych ó 800 000,00 zł.
Wskazana wyżej struktura wydatkaw utrzymana
będzie w latach następnych.

5. W kolejnych latach wydatki na utrzymanie zaso-
bu powinny ulegać zmianom poprzez zmniejsza-
nie wydatkaw na utrzymanie terenaw zewnętrz-
nych, ktarych wielkość zmaleje wskutek plano-
wanej tzw. dosprzedaży nieruchomości na rzecz
wspalnot mieszkaniowych z zastosowaniem bo-
nifikaty od ceny sprzedaży. Bonifikata od ceny
sprzedaży wynosić będzie w takim przypadku
99%.

6. Plan wydatkaw na mieszkaniowy zasab Rminy
na lata 2009–2013 stanowiący załącznik
nr 8 przewiduje wzrost wydatkaw na utrzyma-
nie zasobu Rminy w roku 2009. W latach
2010–2013 wzrost na utrzymanie zasobu Rmi-
ny będzie wynosił min. 5% rocznie ponad
wskaźnik inflacji.

R o z d z i a ł  IX

Pozokłaze iziazania ila ooowaom uokooiawooania
miekzyanioomm zakodem Gminm

§ 16

Wieloozakzczmznoom kmkłem zamian

Rmina uruchomi wielopłaszczyznowy system za-
miany lokali oraz bank danych, przy dobrowolnej
wspałpracy z zarządcami, bankami, spałdzielniami
mieszkaniowymi, developerami, wspalnotami
mieszkaniowymi, ktary pozwoli na gromadzenie
i analizę informacji o możliwościach:
1) nabycia lub wynajmu i zamiany mieszkań na

terenie Miasta Wałbrzycha,
2) warunkach uzyskiwania mieszkań poprzez bu-

downictwo,
3) zamiany mieszkania w ramach programu wielo-

płaszczyznowego systemu zamiany lokali ze
wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym
systemie.

Informacje zgromadzone w banku danych, odzwier-
ciedlające rzeczywisty obraz zapotrzebowania
członkaw wspalnoty samorządowej na konkretny
typ pomocy mieszkaniowej mogą stanowić pod-
stawę ewentualnych korekt Wieloletniego Progra-
mu Rospodarowania Zasobem Mieszkaniowym,
z drugiej zaś strony będą instrumentem stymulują-
cym aktywność mieszkańcaw zmierzających do
zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych.
Wielopłaszczyznowy system zamiany lokali zostanie
uruchomiony w 2009 roku.

§ 1ó

Rałooanie zadmłyóo

1. Rmina realizuje lokalny program rewitalizacji
i wykorzystuje dostępne źradła wspałfinanso-
wania projektaw mających na celu polepszenie
stanu nieruchomości objętych działaniami rewi-
talizacyjnymi ich otoczenia.

2. Rmina prowadzi program ratowania zabytkaw,
tj. udzielania dotacji celowej na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkaw niesta-
nowiącym wyłącznej własności Rminy Wał-
brzych lub stanowiącym własność innych pod-
miotaw w ramach obowiązującej uchwały
nr XLVI/311/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie udzielania
dotacji celowej na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkaw i znajdujących
się na terenie Rminy Wałbrzych.

§ 18

Inne fowmm okoiewania duioonicłoa
miekzyaniooeuo

Eednym z najskuteczniejszych sposobaw na zinten-
syfikowanie prac remontowych nieruchomości
wspalnych jest skorzystanie z narzędzi finanso-
wych opartych na zasadzie partnerstwa. Mecha-
nizm działania sprowadza się do skorzystania
z dźwigni finansowej, a mianowicie złotawka wy-
dana z budżetu Rminy pociąga za sobą inwestycje
kilkunastu złotych wydanych z kieszeni prywat-
nych. Ma to olbrzymie znaczenie szczegalnie
w sytuacji poważnego niedoboru środkaw finanso-
wych Rminy na realizację zaległych remontaw.
Eednocześnie osoby fizyczne, ktare wykupiły swaj
lokal korzystając z dużej bonifikaty, nie będą
w stanie finansować remontaw bez zastosowania
bodźcaw w postaci dźwigni finansowej ze względu
na ograniczone możliwości finansowe.

§ 19

Reuulooanie owodlemóo zoiazanmch ze okoólno-
łami  miekzyanioommi  omoiwędnionmmi  i kowzeia-

nmmi oo odwmkie duimnyu

Rmina będzie kontynuować program regulowania
problemaw związanych z utrzymaniem nierucho-
mości przyległych do wspalnot mieszkaniowych,
wyodrębnionych i sprzedanych po obrysie budynku,
poprzez sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wie-
czyste gruntu niezbędnego dla prawidłowego funk-
cjonowania nieruchomości wspalnot mieszkanio-
wych.

§ 20

Pwouwam mazmch uleokzeń

Eednym ze sposobaw na poprawienie stanu tech-
nicznego gminnego zasobu mieszkaniowego jest
wyrażenie zgody najemcom lokali mieszkalnych na
modernizację i adaptację tych lokali.
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Prace stanowiące ulepszenie są wykonywane przez
najemcaw na ich koszt i we własnym zakresie bądź
za zgodą gminy z udziałem środkaw finansowych
gminy (partycypacja).

R o z d z i a ł  X

Pokłanooienia yońcooe

§ 21

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedkła-
dania Radzie Miejskiej, w terminie do 31 marca
każdego roku, sprawozdań rocznych z realizacji
Programu łącznie z propozycjami jego poprawek.

§ 22

Traci moc uchwała nr XXVI/52/04 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniego Programu Rospodarowania

Zasobem Mieszkaniowym Rminy Wałbrzych na lata
2004–2008, uchwała nr LV/135/2002 Rady Miej-
skiej Wałbrzycha z dnia 20 września 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej oraz
uchwała nr II/1ó/2002 z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany uchwały nr LV/135/2002 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 września 2002 r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewadztwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEEzKIEE

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXVIII/969/08

z dnia 11 grudnia 2008 r.

o kowaoie zmianm uchoazm nw HVII/3378/06 Raim Miejkyiej Wwoczaoia
o kowaoie weuulaminu owzmznaoania i owzeyazmoania oomocm małewialnej
o chawayłewze kocjalnmm ila ucznióo zamiekzyazmch na łewenie Gminm
                                                Wwoczao

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.1))
art. 12 pkt 10a oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z paźn. zm.2)) w związku z art. 5 ust. 5, 5a oraz art. 90f ustawy z dnia
ó września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 25ó2
z paźn. zm.3)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LVII/33ó8/06 z dnia 19 października
2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania i prze-
kazywania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniaw zamieszkałych na terenie Rmi-
ny Wrocław (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 2ó6,
poz. 4191) w § 6 uchyla się ust. 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCA
RADZ MIEEzKIEE

BARBARA ZDROJEWSKA

-------------------
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. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181,
poz. 133ó, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 12ó1, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 2ó3, poz. 2ó03 i Nr 281, poz. 2ó81,
z 2005 r. Nr 1ó, poz. 141, Nr 94, poz. ó88, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 16ó, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 22ó, poz. 1658, z 200ó r. Nr 42, poz. 2ó3, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. ó91, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1281 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr ó0, poz. 416 i Nr 145, poz. 91ó.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXVIII/978/08

z dnia 11 grudnia 2008 r.

o kowaoie uchoalenia miejkcooeuo olanu zauokooiawooania owzekłwzenne-
uo zachoiniej części odkzawu Sławeuo Miakła – wejon ARSENAŁU
                                       i ul. ŚW. MIKOŁAJA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.1))
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm.2)) w związku
z uchwałą nr XI/232/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego zachodniej części obszaru ztarego Miasta – rejon
ARzENAŁU i ul. ŚW. MIKOŁAEA (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wro-
cławia Nr ó, poz. 19ó z paźn. zm.3)) Rada Miejska Wrocławia uchwala,
co następuje:

R o z d z i a ł  1

Pwzeoikm ouólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego zachodniej części obszaru ztarego Miasta
– rejon ARzENAŁU i ul. ŚW. MIKOŁAEA, zwany
dalej planem, obejmuje obszar, ktarego granice
stanowią: ulica Podwale, rzeka Odra, ulica Cie-
szyńskiego, ulica Nowy Świat, ulica Łazienna,
ulica Białoskarnicza, ulica Św. Mikołaja, plac Ea-
na Pawła II oraz linia schodaw Fosy Miejskiej,
przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000,
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dabr kultury wspałczesnej –

ze względu na brak takich dabr kultury;
2) granic i sposobaw zagospodarowania tere-

naw garniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych – ze względu
na brak takich terenaw;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenaw –
ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania;

4) granic obszaraw wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziaław nieruchomości –
ze względu na brak potrzeby wyznaczania
takich obszaraw;

5) granic obszaraw wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji – ze względu na brak
potrzeby wyznaczania takich obszaraw;

6) granic terenaw pod budowę obiektaw han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m² – ze względu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenaw;

ó) granic terenaw rekreacyjno-wypoczynkowych
– ze względu na brak potrzeby wyznaczania
takich terenaw;

8) granic pomnikaw zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mnikaw oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia

technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanali-
zacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłow-
nicze, telekomunikacyjne oraz inne podobne,
w tym kabiny telefoniczne i anteny oraz inne
podobne obiekty;

3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, ktarej nie
mniej niż połowa wysokości w świetle, co naj-
mniej z jednej strony budynku, znajduje się po-
wyżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, a także każda usytuowana nad nią kon-
dygnacja;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie ktarym
dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części
budynkaw oraz określonych w ustaleniach planu
nadziemnych części budowli, linia ta nie dotyczy
balkonaw, wykuszy, loggii, gzymsaw, okapaw,
zadaszeń nad wejściami do budynkaw, elemen-
taw odwodnienia, elementaw wystroju elewacji
i innych podobnych elementaw, ktarych zasięg
może być ograniczony w ustaleniach planu;

5) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
6) obiekt szczegalny – rzeźba, pomnik, fontanna

lub inny podobny do nich obiekt małej architek-
tury;

ó) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębniona
grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń sta-
nowiącą całość funkcjonalną należącą do danej
kategorii przeznaczenia i znajdującą się w bu-
dynku, ktarego co najmniej ó0% powierzchni
użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do
jednej innej kategorii przeznaczenia;

8) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprze-
kraczalna linia zabudowy, na ktarej musi być
usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej
ściany budynku i określonych w ustaleniach pla-
nu budowli na całej długości tej linii, o ile ustale-
nia dla terenaw nie stanowią inaczej,  linia ta nie
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dotyczy przejść i przejazdaw bramowych na
poziomie terenu;

  9) obszar zabudowany A − obszar zajęty przez
rzut na powierzchnię terenu wszystkich kondy-
gnacji naziemnych budynku lub budynkaw
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;

10) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodaw;

11) parking samodzielny wielopoziomowy – wielo-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodaw,
w ktarym podstawowej funkcji parkingowej
może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

12) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe
odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie
opierające się na gruncie i niebędące elemen-
tem pasa drogowego;

13) przeznaczenie terenu – obiekty, ktare jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie;

14) przeznaczenie podstawowe terenu – część
przeznaczenia terenu, ktara powinna domino-
wać na danym terenie w sposab określony
w ustaleniach planu;

15) przeznaczenie uzupełniające terenu – część
przeznaczenia terenu, ktara uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sab określony w ustaleniach planu;

16) szczegalne wymagania architektoniczne – wy-
mag wysokiego poziomu estetycznego obiektu,
ukształtowania jego formy oraz zastosowania
w elewacjach wysokiej jakości materiaław bu-
dowlanych;

1ó) szpaler drzew – pojedynczy lub podwajny sze-
reg drzew, ktarego przerwanie możliwe jest na
skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do
terenu;

18) Ścieżka kulturowa czterech świątyń – ciąg
pieszy wyeksponowany odmiennym rodzajem
i sposobem ułożenia nawierzchni oraz oświe-
tleniem na całym jego przebiegu, łączący cer-
kiew prawosławną pod wezwaniem Narodzenia
Przenajświętszej Bogarodzicy, kościał katolicki
pod wezwaniem Św. Antoniego, synagogę pod
Białym Bocianem i kościał ewangelicki pod we-
zwaniem Opatrzności Bożej;

19) teren – obszar objęty planem wyznaczony li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem;

20) trasa rowerowa – czytelny i spajny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpieczny
i wygodny ruch rowerowy, na ktary mogą
składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścież-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach
ograniczonej prędkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne;

21) widok urbanistyczny – widok z określonego
punktu, linii, obszaru;

22) wydzielenie wewnętrzne – część terenu ozna-
czona symbolem.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu
w skali 1:1000, o ktarym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1) granice obszaru objętego planem tożsame

z granicami: strefy ochrony konserwator-
skiej, strefy ochrony konserwatorskiej OW,
strefy ochrony konserwatorskiej W i grani-
cami obszaru rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;

  2) linie rozgraniczające tereny;
  3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  4) obowiązujące ciągłe linie zabudowy;
  5) symbole terenaw;
  6) symbole linii zabudowy;
  ó) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;
  8) symbole wydzieleń wewnętrznych;
  9) granice wydzieleń wewnętrznych;
10) korytarz usytuowania ciągu pieszego i trasy

rowerowej;
11) korytarz magistrali wodociągowej;
12) obszar przejścia i przejazdu bramowego;
13) obiekty objęte ochroną konserwatorską na

mocy ustaleń planu;
14) widoki urbanistyczne wraz z numerem.

3. ztwierdzenie zgodności planu z ustaleniami ztu-
dium uwarunkowań i kierunkaw zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktare należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna –

należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
wielorodzinny zawierający więcej niż dwa
mieszkania lub ich zespał, a także części bu-
dynkaw niemieszkalnych, w ktarych znajdują
się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienależącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

2) mieszkania towarzyszące – należy przez to
rozumieć części budynkaw niemieszkalnych,
w ktarych znajdują się nie więcej niż
2 mieszkania;

3) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – na-
leży przez to rozumieć obiekty czasowego
zamieszkiwania uczniaw, studentaw i pra-
cownikaw, w tym internaty, bursy, domy
studenckie i asystenckie, hotele pracownicze,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

4) zabudowa zamieszkiwania wspalnot religij-
nych – należy przez to rozumieć obiekty za-
mieszkiwania członkaw wspalnot religijnych,
w tym klasztory i domy zakonne, domy księ-
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ży, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

  5) handel detaliczny małopowierzchniowy –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientaw, o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz
punkty sprzedaży zakładaw, gier losowych
oraz loteryjnych i zakładaw sportowych
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
żącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;

  6) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stoławki, obiekty służące
działalności kateringowej, a także obiekty
do nich podobne, nienależące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

  ó) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

  8) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety
wrażek i astrologaw, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

  9) widowiskowe obiekty kultury – należy przez
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

10) obiekty upowszechniania kultury – należy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypożyczalnie filmaw, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

11) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12) obiekty sakralne – należy przez to rozumieć
świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
kaplice, plebanie, domy parafialne i kateche-
tyczne, a także obiekty do nich podobne,
nienależące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

13) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworaw
artystycznych, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

14) obiekty imprez plenerowych – należy przez
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkami, w tym

amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a także obiekty do nich podobne, nie-
należące do innych kategorii przeznaczenia
terenu;

15) biura – należy przez to rozumieć budynki lub
ich części, w ktarych prowadzi się działal-
ność związaną z zarządzaniem, działaniem
organizacji, doradztwem, finansami, ubez-
pieczeniami, projektowaniem, obsługą nie-
ruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesaw, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, świadczeniem usług turystycznych
poza udzielaniem noclegaw, przetwarzaniem
i przesyłaniem informacji, informatyką,
przygotowywaniem programaw telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-
ści, zarządzaniem obroną narodową, policją,
strażą pożarną i służbami ochrony, reprezen-
towaniem państw, instytucjami międzyna-
rodowymi, konserwacją i naprawą maszyn
biurowych, a także podobną działalność,
ktarej nie prowadzi się w budynkach lub ich
częściach należących do innych kategorii
przeznaczenia terenu;

16) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

1ó) hotele – należy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

18) usługi drobne – należy przez to rozumieć
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykuław użytku
osobistego i użytku domowego, studia wi-
zażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu
i wypożyczania przedmiotaw ruchomych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty
opieki zdrowotnej, w ktarych udziela się
całodobowych świadczeń zdrowotnych,
w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, za-
kłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielę-
gnacyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależ-
nień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

20) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
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dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

21) pracownie medyczne – należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organaw
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

22) obiekty pomocy społecznej – należy przez to
rozumieć domy dziecka, domy seniora, do-
my pomocy społecznej, obiekty pogotowi
opiekuńczych, schroniska dla bezdomnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

23) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkał wyższych,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

24) obiekty kształcenia dodatkowego – należy
przez to rozumieć obiekty, w ktarych pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

25) uczelnie wyższe;
26) obiekty naukowe i badawcze – należy przez

to rozumieć obiekty, w ktarych prowadzi się
działalność naukową lub badawczą, w tym
laboratoria, obserwatoria, stacje meteorolo-
giczne, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

2ó) obrona cywilna – należy przez to rozumieć
obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiek-
taw zarządzania obroną cywilną;

28) produkcja drobna – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwarczej, takie jak piekarnie,
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne
i tym podobne, w tym obiekty przystoso-
wane do przyjmowania klientaw, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

29) zieleń parkowa;
30) skwery;
31) place zabaw;
32) terenowe urządzenia sportowe – należy

przez to rozumieć nie kryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

33) kryte urządzenia sportowe – należy przez to
rozumieć kryte w całości lub w części urzą-

dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

34) przystanie;
35) ulice;
36) place;
3ó) drogi wewnętrzne;
38) ciągi piesze;
39) ciągi pieszo-rowerowe;
40) obiekty do parkowania;
41) telekomunikacja – należy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną i
radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komarkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

42) stacje transformatorowe;
43) stacje gazowe;
44) urządzenia wodociągowe – należy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

45) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne,
szafy kablowe, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

46) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to
rozumieć przepompownie ściekaw, zbiorniki
ściekaw, urządzenia podczyszczające ścieki,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

4ó) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszarami, w tym służącymi
do przeprowadzenia wad powodziowych,
budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem na-
brzeży i bulwaraw, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

48) budowle przeciwpowodziowe – należy przez
to rozumieć budowle służące ochronie przed
powodzią wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

49) szalety.
2. Ustala się grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1) usługi – grupa obejmuje kategorie wymienio-
ne w ust. 1 pkt 5–8, 10, 11, 15 i 1ó;

2) usługi uliczne – grupa obejmuje kategorie
wymienione w ust. 1 pkt 5 i 6;

3) mieszkalnictwo – grupa obejmuje kategorie
wymienione w ust. 1 pkt 1–3;

4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje ka-
tegorie wymienione w ust. 1 pkt 36–40;

5) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje kategorie wymienione w ust. 1
pkt 42–46.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
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R o z d z i a ł  2

Ukłalenia ila cazeuo odkzawu odjęłeuo olanem

§ 5

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy:
1) kryte urządzenia sportowe dopuszcza się wy-

łącznie jako wbudowane;
2) produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie jako

wbudowaną;
3) powierzchnia użytkowa obiektaw produkcji

drobnej nie może być większa niż 300 m2;
4) w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne linie

zabudowy i obowiązujące ciągłe linie zabudowy
dotyczą wyłącznie nadziemnych części budowli
przekrytych dachem;

5) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu
nie może być większy niż 23 m;

6) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy
śradmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie
warunkaw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać  budynki i ich usytuowanie.

§ 6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenaw:
1) zakazuje się umieszczania wolno stojących no-

śnikaw reklamowych;
2) obowiązuje zagospodarowanie dziedzińcaw zie-

lenią i posadzką z kostki kamiennej;
3) konstrukcje wsporcze pod anteny mogą być

umieszczone wyłącznie na budynkach, o ile zo-
stanie wyrażona zgoda właściwego dla sprawy
konserwatora zabytkaw;

4) wysokość konstrukcji wsporczych pod anteny
umieszczonych na dachu budynku, mierzona od
miejsca najwyższego punktu zamontowania
konstrukcji wsporczej do najwyższego punktu
tej konstrukcji wraz z anteną i urządzeniami na
niej umieszczonymi, nie może być większa niż
5 m, o ile zostanie wyrażona zgoda właściwego
dla sprawy konserwatora zabytkaw;

5) wysokość konstrukcji wsporczych pod anteny
umieszczonych na elewacji budynku, mierzona
od miejsca najwyższego punktu zamontowania
konstrukcji wsporczej do najwyższego punktu
tej konstrukcji wraz z anteną i urządzeniami na
niej umieszczonymi, nie może być większa niż
2 m, o ile zostanie wyrażona zgoda właściwego
dla sprawy konserwatora zabytkaw;

6) zakazuje się umieszczania anten na elewacjach
budynkaw od strony terenaw 1KDZ, 2KDZ,
3KDD i 4KDPR;

ó) obowiązuje czytelne wydzielenie chodnika
i jezdni.

§ ó

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu
oraz ochrony przyrody:
1) na powierzchniach niezabudowanych i nie-

utwardzonych obowiązuje zieleń;

2) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
2U, 4U, 5MW-U, 6U, óMW-U i 9MW-U należą
do terenaw w strefie śradmiejskiej miast powy-
żej 100 tysięcy mieszkańcaw, zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi ochrony środowiska, w za-
kresie ochrony przed hałasem.

§ 8

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na
całym obszarze objętym planem.

2. Przedmiotem ochrony w strefie ochrony kon-
serwatorskiej jest fragment zespołu historyczne-
go ztare Miasto, wpisanego do rejestru zabyt-
kaw pod numerem 212 i uznanego za Pomnik
Historii.

3. W strefie, o ktarej mowa ust. 1:
1) ochronie podlegają obiekty wpisane do reje-

stru zabytkaw:
a) pod numerem 22 – kamienica, przy ulicy

Cieszyńskiego 6,
b) pod numerem 14 – Arsenał Miejski przy

ulicy Cieszyńskiego 9,
c) pod numerem 23 – kamienica przy ulicy

Cieszyńskiego 16,
d) pod numerem 288/15 – Kościał św. Bar-

bary, obecnie cerkiew prawosławna Naro-
dzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, przy
ulicy Św. Mikołaja,

e) pod numerem 96 – kamieniczka przy ulicy
Św. Mikołaja 40,

f) pod numerem 408 – relikty muraw obron-
nych w rejonie placu Eana Pawła II, ozna-
czone na rysunku planu symbolami ZR-1
i ZR-2;

2) obejmuje się ochroną konserwatorską nastę-
pujące obiekty:
a) budynek, przy placu Eana Pawła II nr 8,
b) kazamaty przy placu Eana Pawła II nr 8,

wyznaczone na rysunku planu,
c) rozpoznane i nierozpoznane zabytkowe

elementy obiektaw budowlanych, znajdu-
jących się na terenie 2U,

d) budynek przy ulicy św. Mikołaja 43,
e) budynek przy ulicy św. Mikołaja 41/42,
f) budynek przy ulicy św. Mikołaja 40,
g) budynek przy ulicy Cieszyńskiego 12/13,
h) budynek przy ulicy Cieszyńskiego 14,
i) budynek przy ulicy Cieszyńskiego 15,
j) budynek przy ulicy Cieszyńskiego

1ó/18/19,
k) budynek przy ulicy Cieszyńskiego 20.

4. W strefie ochrony konserwatorskiej, o ktarej
mowa w ust. 1, obejmuje się ochroną widoki
urbanistyczne nr 1 i 2 w zakresach kątowych,
wyznaczonych na rysunku planu.

5. Przedmiotem ochrony w widokach, o ktarych
mowa w ust. 4, jest Kościał św. Barbary, w ob-
szarze powyżej linii muru kościelnego.

§ 9

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej OW,
dotyczącą zabytkaw archeologicznych, na całym
obszarze objętym planem.
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2. Przy  realizacji  prac  ziemnych należy przepro-
wadzić  wyprzedzające  badania archeologiczno-
-architektoniczne oraz antropologiczne za po-
zwoleniem właściwych służb ochrony zabytkaw.

§ 10

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej W na
całym obszarze objętym planem.

2. Zakres ochrony w strefie ochrony konserwator-
skiej W obejmuje znajdujące się w niej zabytki
archeologiczne średniowiecznego miasta.

3. W strefie, o ktarej mowa w ust.  1, obejmuje się
ochroną konserwatorską zewnętrzny obwad mu-
raw obronnych oraz Bastion Kleszczowy,
w odniesieniu do ktarych obowiązuje wyekspo-
nowanie ich na warunkach określonych przez
właściwe służby ochrony zabytkaw.

§ 11

Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury technicznej, tożsame
z granicami obszaru objętego planem.

§ 12

Ustala się granice terenaw służących organizacji
imprez masowych, tożsame z liniami rozgraniczają-
cymi terenaw 3U i 6U.

§ 13

1. Dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nieruchomości tylko za zgodą właściwych służb
ochrony zabytkaw, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Powierzchnia działki budowlanej nie może być
mniejsza niż 2 m2.

§ 14

1. Dojazd do terenaw dopuszcza się wyłącznie od
terenu przyległej ulicy dojazdowej, o ile ustalenia
dla terenaw nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdaw:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

daw osobowych, towarzyszące poszczegal-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej − 0,8 miejsca postojowego na
1 mieszkanie,

b) dla widowiskowych obiektaw kultury –
6 miejsc postojowych na 100 miejsc dla
widzaw,

c) dla hoteli – 15 miejsc postojowych na
100 miejsc noclegowych,

o ile ustalenia dla terenaw nie stanowią ina-
czej;

2) miejsca postojowe, o ktarych mowa w pkt 1,
należy usytuować na terenie, na ktarym usy-
tuowany jest obiekt, ktaremu te miejsca to-
warzyszą, o ile ustalenia dla terenaw nie sta-
nowią inaczej;

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

§ 15

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej:
1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie

z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ściekaw komunalnych dopuszcza

się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako

podziemne;
5) sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącz-

nie jako podziemne;
6) linie kablowe sieci telekomunikacyjnej dopuszcza

się wyłącznie jako podziemne.

§ 16

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1ZP, 10Wz, 1KDZ, 2KDZ,
3KDD, 4KDPR.

§ 1ó

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie ktarej ustala się opłatę, o ktarej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dla terenaw oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:
1) 2U, 3U, 6U na 30%;
2) 1ZP, 4U, 5MW-U, óMW-U, 8UK, 9MW-U,

10Wz, 1KDZ, 2KDZ, 3KDD, 4KDPR na 3%.

R o z d z i a ł  3

Ukłalenia ila łewenóo

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZP ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zieleń parkowa,
b) skwery;

2) uzupełniające:
a) place zabaw,
b) infrastruktura drogowa,
c) terenowe urządzenia sportowe,
d) wody powierzchniowe,
e) obrona cywilna,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) szalety.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje rewaloryzacja zieleni;
2) obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu

10Wz;
3) obowiązuje magistrala wodociągowa łącząca

magistrale wodociągowe w ulicy Rrodzkiej
i ulicy zikorskiego w korytarzu magistrali
wodociągowej wyznaczonym na rysunku pla-
nu.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
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1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 3KDD poprzez teren 2U oraz z placu
Eana Pawła II;

2) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż te-
renu 10Wz;

3) obowiązują ciąg pieszy i trasa rowerowa,
o szerokości co najmniej 4 m, łączące ciągi
piesze i trasy rowerowe na terenach 10Wz
i 2U, w korytarzu usytuowania ciągu piesze-
go i trasy rowerowej wyznaczonym na ry-
sunku planu;

4) obiekty do parkowania pojazdaw samocho-
dowych dopuszcza się wyłącznie jako pod-
ziemne, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) obiekty do parkowania, o ktarych mowa
w pkt 4, dopuszcza się wyłącznie, o ile po-
zwolą na to uwarunkowania historyczne.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi,
b) widowiskowe obiekty kultury,
c) obiekty sakralne,
d) obiekty kongresowe i konferencyjne,
e) uczelnie wyższe,
f) obiekty naukowe i badawcze,
g) mieszkalnictwo,
h) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
i) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) usługi drobne,
c) szpitale, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
d) poradnie medyczne,
e) pracownie medyczne,
f) edukacja,
g) obiekty kształcenia dodatkowego,
h) obrona cywilna,
i) produkcja drobna, z zastrzeżeniem ust. 2

pkt 2,
j) telekomunikacja,
k) skwery,
l) place zabaw,
m) terenowe urządzenia sportowe,
n) kryte urządzenia sportowe,
o) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:
1) szpitale – nie dopuszcza się izb wytrzeźwień i

hospicjaw;
2) produkcja drobna – nie dopuszcza się zakła-

daw poligraficznych.
3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1,
przerwy w ciągłości zabudowy łącznie nie
mogą być większe niż 20% długości całej tej
linii;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie
może być większy niż 25,5 m, z zastrze-
żeniem pkt b,

b) najwyższego punktu pokrycia dachu
w wydzieleniu wewnętrznym A nie może
być większy niż 23 m,

c) najniższego punktu pokrycia dachu nie
może być mniejszy niż 15 m;

  3) dla szpitali liczba łażek nie może być więk-
sza niż 40;

  4) na pierwszej kondygnacji naziemnej budyn-
kaw zakazuje się mieszkalnictwa i zabudo-
wy zamieszkiwania wspalnot religijnych;

  5) dopuszcza się następujące rodzaje dachaw:
a) strome o kącie nachylenia połaci dacho-

wych nie mniejszym niż 45o i nie więk-
szym niż 60o kryte dachawką ceramiczną
lub innym materiałem o wysokiej jakości
i podobnych właściwościach, z zastrze-
żeniem lit. c,

b) dachy płaskie o kącie nachylenia połaci
dachowych nie większym niż 12o, z za-
strzeżeniem lit. c,

c) dla budynku wznoszonego na kazama-
tach, o ktarych mowa § 8 ust. 3 pkt 2
lit. b, dopuszcza się wyłącznie dach
stromy o kącie nachylenia połaci dacho-
wych nie mniejszym niż 45o i nie więk-
szym niż 60o, kryty dachawką cera-
miczną;

  6) na odcinku obowiązującej ciągłej linii zabu-
dowy oznaczonej na rysunku planu symbo-
lem 2, obowiązuje co najmniej jedno przej-
ście i jeden przejazd bramowy szerokości
nie mniejszej niż 3,6 m i wysokości nie
mniejszej niż 4,2 m;

  ó) obowiązują szczegalne wymagania architek-
toniczne dla zabudowy od strony placu Eana
Pawła II;

  8) powierzchnia terenu biologicznie czynna
musi stanowić co najmniej 40% powierzch-
ni działki budowlanej, przy czym co najmniej
30% na gruncie rodzimym;

  9) udział powierzchni obszaru zabudowanego
A w powierzchni działki budowlanej nie mo-
że być większy niż 60%;

10) obowiązuje rewaloryzacja elewacji obiektaw
historycznych oraz wszystkich wartościo-
wych elementaw historycznych;

11) obowiązuje kształtowanie elewacji nowej
zabudowy nawiązujące podziałami elewacji
i detalem architektonicznym do historycz-
nych linii podziaław;

12) obowiązuje rewaloryzacja zabytkowej po-
sadzki urbanistycznej;

13) obowiązuje magistrala wodociągowa łączą-
ca magistrale wodociągowe w ulicy Rrodz-
kiej i ulicy zikorskiego w korytarzu magi-
strali wodociągowej, wyznaczonym na ry-
sunku planu.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od

terenu 3KDD i placu Eana Pawła II przez te-
ren 1ZP;
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2) obowiązuje ciąg pieszy i trasa rowerowa
o szerokości co najmniej 4 m, w korytarzu
usytuowania ciągu pieszego i trasy rowero-
wej wyznaczonym na rysunku planu;

3) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-
daw osobowych, towarzyszące poszczegal-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastę-
pującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej − 1 miejsce postojowe na
1 mieszkanie,

b) dla widowiskowych obiektaw kultury –
6 miejsc postojowych na 100 miejsc dla
widzaw,

c) dla hoteli – 15 miejsc postojowych na
100 miejsc noclegowych;

4) miejsca postojowe, o ktarych mowa w pkt 3,
dopuszcza się sytuować na terenie, na kta-
rym usytuowany jest obiekt, ktaremu te
miejsca towarzyszą i na terenie 1ZP.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi,
b) obiekty imprez plenerowych,
c) widowiskowe obiekty kultury,
d) obiekty kongresowe i konferencyjne,
e) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) skwery,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zuje iluminacja obiektu i dziedzińcaw.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, nie obo-
wiązują ustalenia dotyczące parkowania pojaz-
daw określone w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi,
b) obiekty kongresowe i konferencyjne,
c) mieszkalnictwo,
d) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
e) obiekty pomocy społecznej, z zastrzeże-

niem ust. 2,
f) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) usługi drobne,
c) poradnie medyczne,
d) pracownie medyczne,
e) obiekty kształcenia dodatkowego,
f) produkcja drobna,
g) skwery,
h) place zabaw,
i) terenowe urządzenia sportowe,
j) kryte urządzenia sportowe,
k) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia obiekty pomocy spo-
łecznej dopuszcza się wyłącznie domy seniora.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie

może być większy niż 23 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie

może być mniejszy niż 15 m;
2) dla wznoszonej zabudowy na pierwszej kon-

dygnacji naziemnej budynkaw zakazuje się
mieszkalnictwa i zabudowy zamieszkiwania
wspalnot religijnych;

3) obowiązuje przejście oraz przejazd bramowy
w obszarze przejścia i przejazdu bramowego
wskazanego na rysunku planu;

4) szerokość w świetle przejazdu bramowego,
o ktarym mowa w pkt 3, nie może być
mniejsza niż 3,6 m, a wysokość w świetle
nie może być mniejsza niż 4,2 m.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5MW-U ustala się przeznaczenie terenu:
1) podstawowe:

a) mieszkalnictwo,
b) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
c) usługi,
d) widowiskowe obiekty kultury,
e) uczelnie wyższe,
f) obiekty naukowe i badawcze;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) usługi drobne,
c) obiekty kongresowe i konferencyjne,
d) szpitale, z zastrzeżeniem ust. 2,
e) pracownie medyczne,
f) poradnie medyczne,
g) obiekty kształcenia dodatkowego,
h) skwery,
i) obiekty do parkowania,
j) drogi wewnętrzne,
k) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia szpitale nie dopuszcza
się izb wytrzeźwień i hospicjaw.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie

może być większy niż 26 m i nie mniejszy
niż 14 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) najwyższego punktu pokrycia dachu
w wydzieleniu wewnętrznym A nie może
być większy niż 23 m;

2) dla wznoszonej zabudowy w pierwszej kon-
dygnacji naziemnej budynkaw zakazuje się
mieszkalnictwa i zabudowy zamieszkiwania
wspalnot religijnych;
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3) dla szpitali liczba łażek nie może być większa
niż 40;

4) powierzchnia użytkowa obiektaw poradni
medycznych oraz pracowni medycznych nie
może być większa niż 300 m2.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) dopuszcza się wydzielenie ozdobnym murem

dziedzińca przy ulicy Cieszyńskiego 16;
2) obowiązuje zachowanie przejść i przejazdaw

bramowych.
5. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, nie obo-

wiązują ustalenia dotyczące parkowania pojaz-
daw określone w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6U ustala się następujące przeznaczenia:
1) podstawowe:

a) usługi,
b) widowiskowe obiekty kultury,
c) obiekty sakralne,
d) obiekty imprez plenerowych,
e) obiekty kongresowe i konferencyjne,
f) uczelnie wyższe,
g) obiekty naukowe i badawcze,
h) skwery,
i) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) mieszkalnictwo,
b) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
c) pracownie artystyczne,
d) usługi drobne,
e) szpitale, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
f) poradnie medyczne,
g) pracownie medyczne,
h) obiekty kształcenia dodatkowego,
i) produkcja drobna, z zastrzeżeniem ust. 2

pkt 2,
j) telekomunikacja,
k) place zabaw,
l) kryte urządzenia sportowe,
m) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:
1) szpitale – nie dopuszcza się izb wytrzeźwień

i hospicjaw;
2) produkcja drobna - nie dopuszcza się zakła-

daw poligraficznych.
3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie

może być większy niż 23 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie

może być mniejszy niż 15 m;
2) dla wznoszonej zabudowy w pierwszej kon-

dygnacji nadziemnej budynkaw zakazuje się
mieszkalnictwa i zabudowy zamieszkiwania
wspalnot religijnych;

3) dla szpitali liczba łażek nie może być większa
niż 40.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi

stanowić co najmniej 80% powierzchni wy-
dzielenia wewnętrznego A, przy czym co
najmniej 30% na gruncie rodzimym;

2) w granicach wydzielenia wewnętrznego A
obowiązuje obiekt szczegalny;

3) w granicach wydzielenia wewnętrznego B
dopuszcza się wyłącznie drogi wewnętrzne,
place, ciągi piesze i skwery.

5. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od

terenu 3KDD i 2KDZ, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dojazd od terenu 2KDZ, o ktarym mowa

w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie do samo-
dzielnego parkingu wielopoziomowego.

§ 24

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

a) mieszkalnictwo,
b) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
c) usługi,
d) skwery,
e) infrastruktura drogowa;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) obiekty kongresowe i konferencyjne,
c) usługi drobne,
d) poradnie medyczne,
e) pracownie medyczne,
f) obiekty kształcenia dodatkowego,
g) produkcja drobna, z zastrzeżeniem ust. 2,
h) terenowe urządzenia sportowe,
i) telekomunikacja,
j) place zabaw,
k) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia produkcja drobna nie
dopuszcza się zakładaw poligraficznych.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie

może być większy niż 23 m,
b) najniższego punktu pokrycia dachu nie

może być mniejszy niż 15 m;
2) dla wznoszonej zabudowy w pierwszej kon-

dygnacji naziemnej budynkaw zakazuje się
mieszkalnictwa i zabudowy zamieszkiwania
wspalnot religijnych;

3) obowiązuje zachowanie przejść i przejazdaw
bramowych;
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4) w granicach wydzielenia wewnętrznego A
dopuszcza się wyłącznie skwery, zastrzeże-
niem pkt 6;

5) w granicach wydzielenia wewnętrznego B
dopuszcza się wyłącznie drogi wewnętrzne,
place, ciągi piesze, skwery, zastrzeżeniem
pkt 6;

6) w obszarze objętym widokami urbanistycz-
nymi, wyznaczonymi na rysunku planu obo-
wiązuje zieleń niska i średniowysoka o wyso-
kości nie większej niż 1,5 m.

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenaw 2KDZ i 3KDD.

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8UK ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) podstawowe:

a) obiekty sakralne,
b) skwery;
2) uzupełniające:
a) telekomunikacja,
b) obiekty do parkowania,
c) drogi wewnętrzne,
d) place.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje rewaloryzacja zieleni wraz

z ogrodzeniem;
2) obowiązuje iluminacja obiektu, w tym z po-

ziomu posadzki;
3) w odniesieniu do budynkaw gospodarczych

i parkingaw samodzielnych jednopoziomo-
wych naziemnych dopuszcza się wyłącznie
roboty budowlane polegające na przebudo-
wie, remoncie i rozbiarce.

3. Dopuszcza się następujące obiekty do parkowa-
nia, o ile pozwolą na to uwarunkowania histo-
ryczne:
1) parkingi terenowe otwarte;
2) parkingi samodzielne jednopoziomowe i wie-

lopoziomowe wyłącznie jako podziemne;
3) parkingi dla roweraw.

§ 26

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9MW-U ustala się przeznaczenia terenu:
1) podstawowe:

a) mieszkalnictwo,
b) zabudowa zamieszkiwania wspalnot reli-

gijnych,
c) usługi,
d) obiekty sakralne;

2) uzupełniające:
a) pracownie artystyczne,
b) obiekty kongresowe i konferencyjne,
c) usługi drobne,
d) poradnie medyczne,
e) pracownie medyczne,
f) obiekty kształcenia dodatkowego,
g) obiekty do parkowania,
h) drogi wewnętrzne,
i) place,

j) skwery,
k) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy:
1) dla wznoszonej zabudowy w pierwszej kon-

dygnacji nadziemnej budynkaw zakazuje się
mieszkalnictwa i zabudowy zamieszkiwania
wspalnot religijnych;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
przy budynku lub budowli do najwyższego
punktu pokrycia dachu nie może być większy
niż 23 m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) zakazuje się nadbudowy budynkaw przy ulicy
św. Mikołaja 40, 41/42 i 43.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, nie obo-
wiązują ustalenia dotyczące parkowania pojaz-
daw określone w § 14 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 2ó

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10Wz ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – wody powierzchniowe;
2) uzupełniające:

a) skwery,
b) ciąg pieszy,
c) ciąg pieszo-rowerowy,
d) budowle przeciwpowodziowe,
e) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) na całej długości linii rozgraniczających obo-

wiązuje jednolite ażurowe ogrodzenie;
2) obowiązuje ciąg pieszy i trasa rowerowa łą-

czące ulicę Podwale z terenem 1ZP w koryta-
rzu usytuowania ciągu pieszego i trasy rowe-
rowej wyznaczonym na rysunku planu;

3) obowiązuje magistrala wodociągowa łącząca
magistrale wodociągowe w ulicy Rrodzkiej i
ulicy zikorskiego w korytarzu magistrali wo-
dociągowej wyznaczonym na rysunku planu;

4) urządzenia infrastruktury technicznej oraz bu-
dowle przeciwpowodziowe dopuszcza się
wyłącznie, o ile pozwolą na to uwarunkowa-
nia historyczne.

§ 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDZ ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) podstawowe – ulica;
2) uzupełniające:

a) usługi uliczne,
b) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje torowisko tramwajowe;
3) obowiązują obustronne chodniki;
4) obowiązuje kamienna nawierzchnia chodni-

kaw;
5) obowiązuje trasa rowerowa;
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6) w wydzieleniu wewnętrznym A obowiązuje
powiązanie piesze i rowerowe kładki nad Od-
rą z ulicą Łazienną;

ó) obowiązuje magistrala wodociągowa łącząca
magistrale wodociągowe w ulicy Rrodzkiej
i ulicy zikorskiego.

§ 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KDZ ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) podstawowe – ulica;
2) uzupełniające – urządzenia telekomunikacyj-

ne.
2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje kamienna nawierzchnia chodni-

kaw;
4) obowiązuje Ścieżka kulturowa czterech świą-

tyń.

§ 30

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDD ustala się przeznaczenie:
1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące sposobu
zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
2) obowiązuje trasa rowerowa co najmniej na

odcinku od terenu 1KDZ do korytarza usytu-
owania ciągu pieszego i trasy rowerowej wy-
znaczonego na terenie 2U;

3) obowiązuje magistrala wodociągowa łącząca
magistrale wodociągowe w ulicy Rrodzkiej
i ulicy zikorskiego;

4) obowiązuje kamienna nawierzchnia chodni-
kaw;

5) obowiązuje Ścieżka kulturowa czterech świą-
tyń.

§ 31

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 4KDPR ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe – ciąg pieszo-rowerowy;
2) uzupełniające:

a) przystanie,
b) skwery,
c) budowle przeciwpowodziowe.

R o z d z i a ł  4

Ukłalenia yońcooe

§ 32

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 33

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

JACEK OSSOWSKI

-------------------
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. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203 i Nr 16ó, poz. 1ó59, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181,
poz. 133ó, z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138, poz. 9ó4 i Nr 1ó3, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 108ó, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 200ó r. Nr 12ó, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 122ó i Nr 201, poz. 123ó.

3) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia z 2006 r. Nr 8, poz. 25ó.
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/978/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 180)
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Zazaczniy nw 2 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/978/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 180)

ztwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego

Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego zachodniej części obszaru ztarego Miasta – rejon ARzENAŁU
i ul. ŚW. MIKOŁAEA z ustaleniami ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).

Zazaczniy nw 3 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/978/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 180)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru
ztarego Miasta – rejon ARzENAŁU i ul. ŚW. MIKOŁAEA nie wniesiono uwag.

Zazaczniy nw 4 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/978/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 180)

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

ktare należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktare należą do zadań własnych gminy będą
finansowane z budżetu gminy, w tym ze środkaw pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej, a także ze środkaw zewnętrznych.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXVIII/979/08

z dnia 11 grudnia 2008 r.

o kowaoie uchoalenia miejkcooeuo olanu zauokooiawooania owzekłwzenne-
uo ila części odkzawu Kęoa Miekzczańkya oe Wwoczaoiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1))
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm.2)) w związku
z uchwałą Rady Miejskiej nr LIV/3253/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławia (Biuletyn
Urzędowy Rady Miejskiej Nr 8, poz. 25ó) Rada Miejska Wrocławia uchwala,
co następuje:

R o z d z i a ł  1

Pwzeoikm ouólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we
Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje ob-
szar przedstawiony na rysunku planu w skali
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwa-
ły.

2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dabr kultury wspałczesnej –

ze względu na brak takich dabr kultury;
2) granic i sposobaw zagospodarowania tere-

naw garniczych oraz zagrożonych osuwa-
niem się mas ziemnych – ze względu na brak
takich terenaw;

3) granic obszaraw wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziaław nieruchomości – ze
względu na brak takich obszaraw;

4) granic obszaraw wymagających przekształ-
ceń lub rekultywacji ze względu na brak ta-
kich obszaraw;

5) granic pomnikaw zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze względu na brak takich po-
mnikaw oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) akcent architektoniczny – część obiektu bu-

dowlanego, ktara dzięki swojej formie koncen-
truje uwagę obserwatoraw na określonym ele-
mencie tego obiektu;

2) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-

czająca fragment terenu, na wyłącznie ktarym
dopuszcza się wznoszenie budynkaw, linia ta nie
dotyczy podziemnych części obiektaw budowla-
nych, balkonaw, wykuszy, loggii, gzymsaw,
okapaw, zadaszeń nad wejściami do budynkaw,
elementaw odwodnienia, elementaw wystroju
elewacji, klatek schodowych i innych podobnych
elementaw budynkaw, ktarych zasięg może być
ograniczony w ustaleniach planu;

  4) nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
  5) obiekt szczegalny – fontanny, pomniki, rzeźby,

formy plastyczne, obiekty symboliczne i inne
podobne do nich obiekty;

  6) obiekt wbudowany w budynek – wyodrębniona
grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń sta-
nowiąca całość funkcjonalną należącą do danej
kategorii przeznaczenia i znajdująca się w bu-
dynku, ktarego co najmniej ó0% powierzchni
użytkowej zajmują pomieszczenia zaliczone do
jednej, innej kategorii przeznaczenia;

  ó) obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprze-
kraczalna linia zabudowy, na ktarej musi być
usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej
ściany budynku na całej długości tej linii, linia
ta nie dotyczy przejść i przejazdaw bramo-
wych, zgodnie z ustaleniami dla terenu ;

  8) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczal-
na linia zabudowy, na ktarej musi być usytu-
owana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany
budynku, zgodnie z ustaleniami dla terenu;

  9) obszar zabudowany B – obszar zajęty przez
budynek lub budynki, ograniczony zewnętrz-
nym obrysem ścian zewnętrznych w jego lub
ich rzucie o największej powierzchni;

10) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodaw;

11) przeznaczenie terenu – obiekty, ktare jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie;

12) przeznaczenie podstawowe terenu – część
przeznaczenia terenu, ktara powinna domino-
wać na danym terenie w sposab określony
w ustaleniach planu;

13) przeznaczenie uzupełniające terenu – część
przeznaczenia terenu, ktara uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sab określony w ustaleniach planu;

14) szczegalne wymagania architektoniczne – wy-
mag wysokiego poziomu estetycznego nakła-
dany na planowaną zabudowę i zagospodaro-
wanie oraz obowiązek podwyższania poziomu
estetycznego zabudowy i zagospodarowania
istniejącego;
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15) szpaler drzew – pojedynczy lub podwajny sze-
reg drzew, ktarego przerwanie możliwe jest na
skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do
terenu;

16) teren – część obszaru objętego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem;

1ó) trasa rowerowa – czytelny i spajny ciąg roz-
wiązań technicznych, zapewniający bezpieczny
i wygodny ruch rowerowy, na ktary mogą
składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścież-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach
ograniczonej prędkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne po-
dobne;

18) wydzielenie wewnętrzne – wyodrębniona część
terenu, na ktarej obowiązuje inny zbiar ustaleń
niż na pozostałej części terenu;

19) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne podob-
ne, a także kabiny telefoniczne i anteny oraz
inne podobne.

§ 3

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu,
o ktarym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
  1) granice obszaru objętego planem tożsame

z granicami strefy ochrony konserwatorskiej
dotyczącej zabytkaw archeologicznych
i granicami strefy ochrony konserwatorskiej
oraz tożsame z granicami obszaraw rehabili-
tacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej;

  2) linie rozgraniczające tereny;
  3) granice wydzieleń wewnętrznych;
  4) symbole terenaw;
  5) symbole wydzieleń wewnętrznych;
  6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  ó) obowiązujące linie zabudowy;
  8) obowiązujące ciągłe linie zabudowy;
  9) symbole linii zabudowy;
10) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;
11) obiekty objęte ochroną konserwatorską

sylwety;
12) elewacje wskazane do zachowania;
13) wjazdy bramowe;
14) obszar usytuowania akcentu architektonicz-

nego.
3. ztwierdzenie zgodności planu z ustaleniami ztu-

dium uwarunkowań i kierunkaw zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktare należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna –

należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
wielorodzinny zawierający więcej niż
2 mieszkania lub ich zespał, a także części
budynkaw niemieszkalnych, w ktarych znaj-
dują się więcej niż 2 mieszkania wraz
z obiektami towarzyszącymi nienależącymi
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

2) mieszkania towarzyszące – należy przez to
rozumieć części budynkaw niemieszkalnych,
w ktarych znajdują się nie więcej niż
2 mieszkania;

3) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – na-
leży przez to rozumieć obiekty czasowego
zamieszkiwania uczniaw, studentaw i pra-
cownikaw, w tym internaty, bursy, domy
studenckie i asystenckie, wraz z obiektami
towarzyszącymi, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

4) handel detaliczny małopowierzchniowy – na-
leży przez to rozumieć obiekty służące sprze-
daży detalicznej, przystosowane do przyjmo-
wania klientaw, o powierzchni sprzedaży do
400 m2 oraz punkty sprzedaży zakładaw, gier
losowych, loteryjnych i zakładaw sporto-
wych, wraz z obiektami towarzyszącymi nie-
należącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

5) handel detaliczny wielkopowierzchniowy B –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientaw, o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2, ale nie większej niż
2000 m2, wraz z obiektami towarzyszącymi,
nienależącymi do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

6) handel detaliczny wielkopowierzchniowy A –
należy przez to rozumieć obiekty służące
sprzedaży detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientaw, o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, nienależącymi do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem
stacji paliw;

ó) gastronomia – należy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stoławki, obiekty służące dzia-
łalności kateringowej, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

8) rozrywka – należy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

9) drobne usługi rozrywki – należy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety wra-
żek i astrologaw, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;
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10) widowiskowe obiekty kultury – należy przez
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a także obiekty do nich podob-
ne nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

11) obiekty upowszechniania kultury – należy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypożyczalnie filmaw, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

12) wystawy i ekspozycje – należy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13) pracownie artystyczne – należy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki, wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworaw
artystycznych, a także obiekty do nich po-
dobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

14) biura – należy przez to rozumieć budynki lub
ich części, w ktarych prowadzi się działal-
ność związaną z zarządzaniem, działaniem
organizacji, doradztwem, finansami, ubez-
pieczeniami, projektowaniem, obsługą nie-
ruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesaw, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, świadczeniem usług turystycznych
poza udzielaniem noclegaw, przetwarzaniem
i przesyłaniem informacji, informatyką,
przygotowywaniem programaw telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-
ści, zarządzaniem obroną narodową, policją,
strażą pożarną i służbami ochrony, reprezen-
towaniem państw, instytucjami międzyna-
rodowymi, konserwacją i naprawą maszyn
biurowych, a także podobną działalność,
ktarej nie prowadzi się w budynkach lub ich
częściach należących do innych kategorii
przeznaczenia terenu;

15) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
ży przez to rozumieć obiekty kongresowe
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienależącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

16) hotele – należy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

1ó) usługi drobne – należy przez to rozumieć
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-

skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykuław użytku
osobistego i użytku domowego, studia wi-
zażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu
i wypożyczania, a także obiekty do nich po-
dobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

18) szpitale – należy przez to rozumieć obiekty
opieki zdrowotnej, w ktarych udziela się
całodobowych świadczeń zdrowotnych,
w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, za-
kłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielę-
gnacyjno-opiekuńcze, ośrodki terapii uzależ-
nień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

19) poradnie medyczne – należy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a także obiekty do nich po-
dobne nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

20) pracownie medyczne - należy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organaw
i szpiku kostnego, a także obiekty do nich
podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

21) żłobki;
22) obiekty kształcenia dodatkowego – należy

przez to rozumieć obiekty, w ktarych pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

23) edukacja – należy przez to rozumieć przed-
szkola i szkoły wraz obiektami towarzyszą-
cymi, z wyjątkiem szkał wyższych, a także
obiekty do nich podobne, nienależące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

24) uczelnie wyższe;
25) obiekty naukowe i badawcze – należy przez

to rozumieć obiekty, w ktarych prowadzi się
działalność naukową lub badawczą, w tym
laboratoria, obserwatoria, stacje meteorolo-
giczne, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26) policja i służby ochrony – należy przez to
rozumieć obiekty policji, straży miejskiej,
służb ochrony, w tym straży ochrony kolei,
agencji ochrony, z wyjątkiem obiektaw słu-
żących ich zarządzaniu, a także obiekty do
nich podobne, nienależące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

2ó) obiekty wystawienniczo-targowe – należy
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
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targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

28) produkcja drobna – należy przez to rozumieć
niewielkie obiekty związane z prowadzeniem
działalności wytwarczej, takie jak piekarnie,
lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne
i tym podobne, w tym obiekty przystoso-
wane do przyjmowania klientaw wraz
z obiektami towarzyszącymi, a także obiek-
ty do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

29) wytwarzanie energii elektrycznej;
30) telekomunikacja – należy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komarkowej, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

31) zieleń parkowa;
32) skwery;
33) place zabaw;
34) kryte urządzenia sportowe – należy przez to

rozumieć kryte w całości lub w części urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienależącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

35) wody powierzchniowe – należy przez to ro-
zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze zwią-
zanymi z nimi obszarami, w tym służącymi
przepuszczaniu wad powodziowych, bu-
dowle hydrotechniczne, z wyjątkiem bulwa-
raw, a także obiekty do nich podobne nie-
należące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

36) budowle przeciwpowodziowe – należy przez
to rozumieć budowle służące ochronie przed
powodzią wraz z obiektami towarzyszącymi,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

3ó) przystanie;
38) ulice;
39) obiekty do parkowania;
40) place;
41) drogi wewnętrzne;
42) ciągi piesze;
43) ciągi pieszo- rowerowe;
44) stacje transformatorowe;
45) stacje gazowe;
46) urządzenia wodociągowe – należy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

4ó) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez
to rozumieć kontenery telekomunikacyjne,
szafy kablowe, a także obiekty do nich po-
dobne, nienależące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

48) urządzenia kanalizacyjne – należy przez to
rozumieć przepompownie ściekaw, zbiorniki
ściekaw, urządzenia podczyszczające ścieki,
a także obiekty do nich podobne, nienależą-
ce do innej kategorii przeznaczenia.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) zamieszkiwanie – grupa obejmuje następują-

ce kategorie:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) mieszkania towarzyszące,
c) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;

2) usługi – grupa obejmuje następujące katego-
rie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) handel detaliczny wielkopowierzchniowy

A,
c) handel detaliczny wielkopowierzchniowy

B,
d) gastronomia,
e) rozrywka,
f) drobne usługi rozrywki,
g) usługi drobne,
h) pracownie artystyczne,
i) biura,
j) hotele,
k) kryte urządzenia sportowe,
l) produkcja drobna;

3) turystyka – grupa obejmuje następujące ka-
tegorie:
a) hotele,
b) gastronomia,
c) rozrywka,
d) drobne usługi rozrywki,
e) obiekty upowszechniania kultury,
f) biura;

4) nauka – grupa obejmuje następujące katego-
rie:
a) obiekty kształcenia dodatkowego,
b) uczelnie wyższe,
c) obiekty naukowe i badawcze;

5) kultura – grupa obejmuje następujące katego-
rie:
a) widowiskowe obiekty kultury,
b) obiekty upowszechniania kultury,
c) wystawy i ekspozycje,
d) obiekty kongresowe i konferencyjne;

6) zdrowie – grupa obejmuje następujące kate-
gorie:
a) wyłącznie szpitale, o liczbie łażek nie

większej niż 5,
b) poradnie medyczne,
c) pracownie medyczne,
d) żłobki;

ó_ zieleń – grupa obejmuje następujące katego-
rie:
a) zieleń parkowa,
b) skwery,
c) place zabaw;

8) usługi uliczne – grupa obejmuje następujące
kategorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia;

9) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stępujące kategorie:
a) place,
b) drogi wewnętrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi pieszo-rowerowe,
e) obiekty do parkowania;
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10) urządzenia infrastruktury technicznej – gru-
pa obejmuje następujące kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne;

11) bulwar spacerowy – grupa obejmuje nastę-
pujące kategorie:
a) ciągi piesze,
b) ciągi pieszo-rowerowe,
c) zieleń parkowa,
d) budowle przeciwpowodziowe,
e) przystanie.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, małą
architekturę i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym
na tym terenie.

R o z d z i a ł  2

Ukłalenia ila cazeuo odkzawu odjęłeuo olanem

§ 5

1. Dopuszcza się sytuowanie ścian budynkaw bez-
pośrednio przy granicy działki budowlanej.

2. Liczba kondygnacji nadziemnych budynkaw,
w ktarych zlokalizowano obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 500 m², nie
może być mniejsza niż dwie, na co najmniej
50% ich obszaru zabudowanego B, z zastrzeże-
niem ust. 3.

3. Liczba kondygnacji nadziemnych budynkaw,
w ktarych zlokalizowano obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², nie
może być mniejsza niż trzy, na co najmniej 80%
ich obszaru zabudowanego B.

4. Rranice terenaw pod obiekty handlowe o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 stanowią
linie rozgraniczające tereny, na ktarych dopusz-
cza się przeznaczenie handel detaliczny wielko-
powierzchniowy A.

§ 6

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad
podziaław oraz scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości;
2) powierzchnia działki budowlanej nie może być

mniejsza niż 2 m2.

§ ó

1. Obowiązują szczegalne wymagania architekto-
niczne dla zabudowy i zagospodarowania tere-
naw.

2. Nie dopuszcza się lokalizowania wolno stojących
nośnikaw reklamowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się lokalizację wolno stojących obiek-
taw informacji dotyczących obiektaw historycz-
nych oraz służących informacji turystycznej
o wysokości nie większej niż 3 m.

4. Nośniki reklamowe, w postaci tablic lub bane-
raw, oraz obiekty podobne, umieszczane na bu-
dynku wpisanym do rejestru zabytkaw, gminnej
ewidencji zabytkaw, lub objętych ochroną w ni-
niejszym planie, nie mogą zajmować łącznie

więcej niż 10% powierzchni danej elewacji bu-
dynku, na ktarej są umieszczane.

5. Nie dopuszcza się wolno stojących budynkaw
gospodarczych.

6. Balkony, wykusze, loggiie, gzymsy, okapy, za-
daszenia nad wejściami do budynkaw, elementy
odwodnienia, elementy wystroju elewacji, klatki
schodowe i inne podobne elementy budynkaw,
nie mogą wykraczać poza ustalone linie zabu-
dowy na odległość większą niż 2 m, o ile ustale-
nia dla terenaw nie stanowią inaczej.

ó. Dopuszcza się następujące rodzaje dachaw:
1) dachy płaskie, o kącie nachylenia połaci da-

chowych nieprzekraczającym 120;
2) dachy strome: kopulaste, hełmowe, walco-

we, beczkowe i temu podobne;
3) dachy strome, o kącie nachylenia połaci da-

chowych, pomiędzy 450 a 500, z zastrzeże-
niem pkt 4;

4) dopuszcza się dachy strome, o innych niż
wymieniony w pkt 3 kącie nachylenia połaci
dachowych, pod warunkiem że dach taki nie
pokrywa więcej niż 30% powierzchni obszaru
zabudowanego B przez ten budynek.

§ 8

1. Ustala się następujące zasady lokalizowania
masztaw antenowych:
1) umieszczanie masztaw antenowych dopusz-

cza się wyłącznie na dachach budynkaw;
2) nie dopuszcza anten telewizyjnych na elewa-

cjach budynkaw;
3) dopuszcza się umieszczenie anten innych niż

telewizyjne na elewacji budynku pod warun-
kiem takiego ich zamaskowania, aby antena
wraz z maskownicą wkomponowywała się
w elewację budynku pod względem ukształ-
towania, koloru i rodzaju zewnętrznej po-
wierzchni;

4) wymiar pionowy masztaw antenowych,
o ktarych mowa w pkt 1, wraz z antenami
i innymi urządzeniami technologicznymi mie-
rzony od poziomu dachu budynku przy tej
konstrukcji do jej najwyższego punktu nie
może przekraczać 5 m.

2. Urządzenia techniczne, inne niż wymienione
w ust. 1, należy umieszczać w budynku.

§ 9

1. Ustala się obowiązek zagospodarowania po-
wierzchnią biologicznie czynną terenaw nieza-
budowanych i nieutwardzonych.

2. Tereny objęte planem należą do terenaw w stre-
fie śradmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy
mieszkańcaw, zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed
hałasem.

§ 10

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na
całym obszarze planu.

2. Obejmuje się ochroną konserwatorską obiekty
oznaczone na rysunku planu symbolem B.

3. Zakres ochrony obiektaw, o ktarych mowa
w ust. 1, obejmuje ich sylwetę.
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4. W odniesieniu do obiektaw, o ktarych mowa
w ust. 1, z robat budowlanych dopuszcza się:
a) przebudowę,
b) remont,
c) montaż na obiekcie,
d) rozbudowę, o ile nie jest to sprzeczne z in-

nymi ustaleniami planu,
e) rozbiarkę pod warunkiem rekonstrukcji,

z wyłączeniem układu wewnętrznego,
ile ustalenia dla terenaw nie stanowią inaczej.

5. Obowiązuje zachowanie formy elewacji w za-
kresie historycznych podziaław i detali elewacji,
o ile ustalenia dla terenaw nie stanowią inaczej.

§ 11

Obejmuje się ochroną konserwatorską najbardziej
znaczące elementy architektoniczne obiektaw
oznaczonych na rysunku planu symbolami E, zgod-
nie z ustaleniami dla terenaw.

§ 12

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej za-
bytkaw archeologicznych obejmującą cały ob-
szar planu.

2. Zakres ochrony obejmuje zabytki archeologicz-
ne.

3. W obrębie strefy, o ktarej mowa w ust. 1,
w przypadku wykonywania prac ziemnych,
obowiązuje przeprowadzenie badań architekto-
niczno-archeologicznych.

4. W przypadku lokalizacji obiektaw podziemnych
należy uwzględnić uwarunkowania archeolo-
giczne.

§ 13

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdaw:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodaw

osobowych towarzyszące poszczegalnym kate-
goriom przeznaczenia terenu co najmniej w licz-
bie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźni-
kami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

– 0,8 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego i handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego B – 6 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni sprzedaży,

c) dla handlu detalicznego wielkopowierzchnio-
wego A – 12 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni sprzedaży,

d) dla gastronomii i rozrywki – 6 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla widowiskowych obiektaw kultury –
6 miejsc postojowych na 100 miejsc dla wi-
dzaw,

f) dla obiektaw upowszechniania kultury, wy-
staw i ekspozycji – 6 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla biur, obiektaw kongresowych i konferen-
cyjnych – 10 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla hoteli – 20 miejsc postojowych na 100
miejsc noclegowych,

i) dla szpitali, poradni medycznych, pracowni
medycznych, obiektaw kształcenia dodatko-
wego, obiektaw lecznictwa zwierząt –
5 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej,

j) dla uczelni wyższych – 8 miejsc postojowych
na 100 miejsc dla studentaw i stanowisk
pracy,

k) dla obiektaw naukowych i badawczych –
6 miejsc postojowych na 100 stanowisk pra-
cy,

l) dla krytych urządzeń sportowych – 8 miejsc
postojowych na 100 miejsc użytkowych;

2) miejsca postojowe, o ktarych mowa w pkt 1,
należy usytuować na obszarze objętym planem;

3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza się wyłącznie jako podziemne.

§ 14

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej:
1) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;
2) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie

z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ściekaw komunalnych dopuszcza

się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) odprowadzenie wad opadowych dopuszcza się

do kanalizacji deszczowej i do rzeki Odry;
5) sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako

podziemne lub wbudowane w obiekty inżynier-
skie;

6) sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącz-
nie jako podziemne lub wbudowane w obiekty
inżynierskie;

ó) linie kablowe sieci telekomunikacyjnej dopuszcza
się wyłącznie jako podziemne lub wbudowane
w obiekty inżynierskie.

§ 15

Następujące tereny ustala się jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KDz, 2KDz, 3KDZ/1,
3KDZ/2, 4KDL, 5KDD, 6KDP, óKDPR, 11KPB,
12KDPL.

§ 16

Określa się wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie ktarej ustala się opłatę, o ktarej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
na 30%.

R o z d z i a ł  3

Ukłalenia ila łewenóo

§ 1ó

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1M-UC ustala się następujące przezna-
czenie:
1) zamieszkiwanie;
2) usługi;
3) kultura;
4) nauka;
5) hotele;
6) poradnie medyczne;
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  ó) pracownie medyczne;
  8) zieleń;
  9) telekomunikacja;
10) urządzenia infrastruktury technicznej;
11) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) telekomunikację, produkcję drobną, poradnie

medyczne i pracownie medyczne dopuszcza
się wyłącznie jako obiekty wbudowane;

2) obiekty o przeznaczeniu produkcja drobna nie
mogą mieć powierzchni użytkowej większej
niż 200 m2;

3) w budynkach posadowionych w obrębie
obowiązujących linii zabudowy, zamieszki-
wanie dopuszcza się wyłącznie powyżej
pierwszej kondygnacji nadziemnej, z wyjąt-
kiem niezbędnych wejść oraz pomieszczeń
pomocniczych i technicznych;

4) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu;
2) ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-

znaczone na rysunku planu;
3) obowiązuje usytuowanie akcentaw architek-

tonicznych w obszarach wskazanych na ry-
sunku planu;

4) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od po-
ziomu terenu do najniższego punktu pokrycia
dachu nie może być mniejszy niż 6 m;

5) wysokość budynku mierzona od poziomu te-
renu do garnej krawędzi gzymsu wieńczące-
go ściany zewnętrznej lub attyki nie może
być większa niż 20 m;

6) wysokość budynkaw mierzona do najwyżej
położonej krawędzi dachu, lub najwyższego
punktu zbiegu połaci dachowych, nie może
być większa niż 25 m;

ó) obowiązuje zachowanie form architektonicz-
nych, historycznych elewacji wskazanych na
rysunku planu, dopuszcza się ich rozbiarkę
pod warunkiem rekonstrukcji w miejscu ich
dotychczasowych lokalizacji, z odtworzeniem
szczegaław detalu architektonicznego;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 10% powierzchni
działki budowlanej, ustalenie nie dotyczy
działek o przeznaczeniu z grupy kategorii
urządzenia infrastruktury technicznej oraz in-
frastruktura drogowa;

9) obowiązuje lokalizacja wjazdaw bramowych
w miejscach wskazanych na rysunku planu,
przy czym wysokość przejazdu w świetle nie
może być mniejsza niż 4, 60 m.

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenaw 1KDz, 2KDz i 5KDD.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2UC-M ustala się następujące przezna-
czenie:

1) usługi;
2) kultura;
3) nauka;
4) zamieszkiwanie;
5) zieleń;
6) urządzenia infrastruktury technicznej;
ó) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) telekomunikację i produkcję drobną dopusz-

cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane;
2) powierzchnia użytkowa obiektu o przezna-

czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

3) zamieszkiwania nie dopuszcza się w pierw-
szej kondygnacji nadziemnej, z wyjątkiem
niezbędnych wejść oraz pomieszczeń pomoc-
niczych i technicznych, ktarych sumaryczna
powierzchnia nie może być większa niż 25%
powierzchni pierwszej nadziemnej kondygna-
cji budynku;

4) obiekty do parkowania pojazdaw samocho-
dowych dopuszcza się wyłącznie jako pod-
ziemne;

5) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone

symbolem 1, obowiązują w pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej;

2) ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu;

3) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od po-
ziomu terenu do najniższego punktu pokrycia
dachu nie może być mniejszy niż 6 m;

4) wysokość budynkaw, mierzona do najwyżej
położonej krawędzi dachu, najwyżej położo-
nego punktu attyki, gzymsu wieńczącego lub
najwyższego punktu zbiegu połaci dacho-
wych, nie może być większa niż 1ó,5 m,
z zastrzeżeniem pkt 5, 6 lit. d i ó;

5) nie dopuszcza się nadbudowy budynkaw
wpisanych do rejestru zabytkaw;

6) w zakresie ochrony konserwatorskiej obiektu
objętego ochroną sylwety, oznaczonego na
rysunku planu symbolem B obowiązują na-
stępujące ustalenia:
a) dopuszcza się przebudowę,
b) dopuszcza się remont,
c) dopuszcza się montaż na obiekcie,
d) dopuszcza się rozbudowę pod warunkiem

zachowania istniejącej wysokości ,
e) dopuszcza się rozbiarkę pod warunkiem

rekonstrukcji w dotychczasowej lokaliza-
cji, z wyłączeniem układu wewnętrznego;

ó) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
symbolem (H1) wysokość budynkaw, mie-
rzona do najwyżej położonej krawędzi dachu,
najwyżej położonego punktu attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych, nie może być większa
niż 33 m;
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8) obowiązuje usytuowanie ogalnie dostępnego
przejścia pieszego, w strefie wskazanej na
rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż
4 m;

9) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 2% powierzchni dział-
ki budowlanej, ustalenie nie dotyczy działek
przeznaczonych na urządzenia infrastruktury
technicznej oraz infrastrukturę drogową.

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 5KDD.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3UC-M ustala się następujące przezna-
czenie:

1) zamieszkiwanie;
2) usługi;
3) turystyka;
4) kultura;
5) nauka;
6) hotele;
ó) policja i służby ochrony;
8) zdrowie;
9) edukacja;

10) zieleń;
11) telekomunikacja;
12) urządzenia infrastruktury technicznej;
13) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) powierzchnia użytkowa obiektaw z grupy ka-

tegorii zamieszkiwanie nie może być mniejsza
niż 10% sumy powierzchni całkowitej kondy-
gnacji nadziemnych;

2) produkcję drobną, zdrowie i edukację do-
puszcza się wyłącznie jako obiekty wbudo-
wane;

3) powierzchnia użytkowa obiektaw o przezna-
czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

4) zamieszkiwanie dopuszcza się wyłącznie po-
wyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej,
z wyjątkiem niezbędnych wejść oraz po-
mieszczeń pomocniczych i technicznych, kta-
rych sumaryczna powierzchnia nie może być
większa niż 25% powierzchni pierwszej nad-
ziemnej kondygnacji budynku;

5) drogi wewnętrzne i obiekty do parkowania
pojazdaw samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;

6) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu;
2) nie dopuszcza się, aby balkony, wykusze,

loggie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad wej-
ściami, elementy odwodnienia i inne podobne
elementy wykraczały poza nieprzekraczalne
linie zabudowy na odległość większą niż 1 m;

  3) ustala się obowiązujące linie zabudowy wy-
znaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem
pkt 4;

  4) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawę-
dzi, zewnętrznej ściany budynku na głębo-
kość nie większą niż 2 m, na odcinkach sta-
nowiących łącznie nie więcej jak 30% dłu-
gości obowiązującej linii zabudowy;

  5) ustala się obowiązujące ciągłe linie zabudo-
wy, wyznaczone na rysunku planu, z za-
strzeżeniem pkt 6 i ó;

  6) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawę-
dzi, zewnętrznej ściany budynku na głębo-
kość nie większą niż 2 m, na odcinkach sta-
nowiących łącznie nie więcej jak 30% dłu-
gości obowiązującej ciągłej linii zabudowy;

  ó) dla linii zabudowy, o ktarych mowa
w pkt 5, nie obowiązuje ustalenie § ó ust. 6
dla lokalizacji klatki schodowej i szybu win-
dowego do obiektu;

  8) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzymsu
wieńczącego lub okapu lub poziomu pokry-
cia dachu, nie może być mniejszy niż 9 m;

  9) wysokość budynku, mierzona do garnej
krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego lub
najwyższego punktu zbiegu połaci dacho-
wych, nie może być większa niż 25,8 m,
z zastrzeżeniem pkt 10;

10) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem (H1) obowią-
zują następujące ustalenia:
a) wysokość budynku, mierzona do pozio-

mu garnej krawędzi attyki, gzymsu wień-
czącego lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych nie może być większa
niż 15 m, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dla budynkaw krytych dachami, o kta-
rych mowa:
– w § ó ust. ó pkt 2, 3 i 4,
– w § ó ust. ó pkt 1, na części budynku

znajdującej się w odległości większej
niż 3 m od zewnętrznej ściany budyn-
ku,

ustalenie zawarte w lit. a nie obowiązuje,
a wysokość budynku mierzona do poziomu
garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczące-
go lub najwyższego punktu zbiegu połaci
dachowych, nie może być większa niż
22 m;

11) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 2% powierzchni
działki budowlanej, przy czym ustalenie nie
dotyczy działek o przeznaczeniu z grupy ka-
tegorii urządzenia infrastruktury technicznej
oraz infrastruktura drogowa;

12) na działkach budowlanych, na ktarych loka-
lizowana jest zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, obowiązuje lokalizacja toalety
dla zwierząt domowych, obowiązuje za-
chowanie wskaźnika co najmniej 0,2 m2

powierzchni terenu toalety na 1 mieszkanie.
4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
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1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 5KDD;

2) obowiązują miejsca postojowe dla roweraw
co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z na-
stępującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – 0,2 miejsca postojowego na
1 mieszkanie,

b) dla handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego A – 2 miejsca postojowe na
1000 m2 powierzchni użytkowej.

§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4UC ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) usługi;
2) turystyka;
3) kultura;
4) urządzenia infrastruktury technicznej;
5) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie ja-

ko obiekty wbudowane;
2) powierzchnia użytkowa obiektaw o przezna-

czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

3) drogi wewnętrzne i obiekty do parkowania
pojazdaw samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;

4) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się obowiązujące linie zabudowy wy-

znaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem
pkt 2;

2) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawę-
dzi, zewnętrznej ściany budynku na głębo-
kość nie większą niż 2 m, na odcinkach sta-
nowiących łącznie nie więcej niż 30% długo-
ści obowiązującej linii zabudowy;

3) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od po-
ziomu terenu, do dolnej krawędzi gzymsu
wieńczącego, okapu lub poziomu pokrycia
dachu nie może być mniejszy niż 9 m;

4) wysokość budynku, mierzona do poziomu
garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych nie może być większa niż 20 m,
z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dla budynkaw krytych dachami, o ktarych
mowa:
a) w § ó ust. ó pkt 2, 3 i 4,
b) w § ó ust. ó pkt 1, na części budynku

znajdującej się w odległości większej niż
3 m od zewnętrznej ściany budynku,

ustalenie zawarte w pkt 4 nie obowiązuje,
a wysokość budynku, mierzona do poziomu
garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych, nie może być większa niż 25,8 m;

6) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem (KP) obowiązuje
urządzenie placu pieszego;

ó) dojazd do terenu dopuszcza się :
a) od terenu 5KDD, w tym przez tereny

2UCM, 3UC-M, 6KDP, 8KDWP, z zastrze-
żeniem lit c,

b) od terenu 3KDZ/2 przez tereny 12KDPL,
5UC-M, 6UC,M, 3UC-M, 6KDWP, 9KDWP
z zastrzeżeniem lit. c,

c) dojazd przez tereny: 2UCM, 3UC-M,
6KDP, 8KDWP, 9KDWP, 5UC-M, 6UC-M,
dopuszcza się wyłącznie jako podziemny.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5UC-M ustala się następujące przezna-
czenie:

1) zamieszkiwanie;
2) usługi;
3) turystyka;
4) kultura;
5) nauka;
6) zdrowie;
ó) edukacja;
8) zieleń;
9) telekomunikacja;

10) urządzenia infrastruktury technicznej;
11) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) łączna powierzchnia użytkowa obiektaw

z grupy kategorii zamieszkiwanie nie może
być mniejsza niż 25% sumy powierzchni cał-
kowitej kondygnacji nadziemnych;

2) produkcję drobną, zdrowie, edukację i tele-
komunikację dopuszcza się wyłącznie jako
obiekty wbudowane;

3) powierzchnia użytkowa obiektaw o przezna-
czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

4) zamieszkiwanie dopuszcza się wyłącznie po-
wyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej,
z wyjątkiem niezbędnych wejść oraz po-
mieszczeń pomocniczych i technicznych, kta-
rych sumaryczna powierzchnia nie może być
większa niż 25% powierzchni pierwszej nad-
ziemnej kondygnacji budynku;

5) drogi wewnętrzne i obiekty do parkowania
pojazdaw samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;

6) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu, przy czym:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczo-

ne symbolem 1 obowiązują w pierwszej
kondygnacji nadziemnej,

b) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczo-
ne symbolem 2 obowiązują powyżej
pierwszej kondygnacji nadziemnej;
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2) ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu, przy czym:
a) obowiązujące linie zabudowy oznaczone

symbolem 1 obowiązują w pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej,

b) obowiązująca linia zabudowy oznaczona
symbolem 4 obowiązuje w pierwszych
3 kondygnacjach nadziemnych,

c) na drugiej kondygnacji nadziemnej do-
puszcza się cofnięcie zewnętrznej krawę-
dzi zewnętrznej ściany budynku w głąb te-
renu, w postaci przesunięcia rawnoległego
w stosunku do obowiązującej linii zabu-
dowy, oznaczonej symbolem 4, na odle-
głość nie większą niż 5 m, z uwzględnie-
niem lit. d,

d) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej kra-
wędzi, zewnętrznej ściany budynku posa-
dowionego w obrębie obowiązujących linii
zabudowy na głębokość nie większą niż
3 m, na odcinkach stanowiących łącznie
nie więcej jak 30% długości obowiązującej
linii zabudowy,

e) na odcinkach cofnięcia zewnętrznej kra-
wędzi zewnętrznej ściany budynku w spo-
sab określony w lit. c, na drugiej kondy-
gnacji nadziemnej obowiązuje lokalizacja
na tej linii zabudowy, z uwzględnieniem
lit. d, pionowych elementaw architekto-
nicznych w odległościach nie większych
niż 10 m, na całej długości linii zabudowy,

f) dopuszcza się lokalizację ciągaw pieszych
pomiędzy budynkami, w strefach wskaza-
nych na rysunku planu, powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej, zgodnie z ustale-
niami zawartymi w pkt 3 lit. c;

3) ustala się obowiązujące ciągłe linie zabudo-
wy, wyznaczone na rysunku planu, przy
czym:
a) obowiązująca ciągła linia zabudowy ozna-

czona symbolem 3 obowiązuje w pierw-
szej kondygnacji nadziemnej,

b) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej kra-
wędzi, zewnętrznej ściany budynku na
głębokość nie większą niż 2 m, na odcin-
kach stanowiących łącznie nie więcej jak
30% długości obowiązującej ciągłej linii
zabudowy,

c) dopuszcza się lokalizację ciągaw pieszych
pomiędzy budynkami, w strefach wskaza-
nych na rysunku planu, powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej, pod następują-
cymi warunkami:
– szerokość obudowanego przejścia nie

może być większa niż 4 m,
– wymiar pionowy obudowanego ciągu

pieszego, mierzony od najniższego
punktu najniższej warstwy stropu do
najwyższego punktu pokrycia zadasze-
nia nie może być większy niż 4 m,

– dopuszcza się wyłącznie transparentne
boczne przegrody zewnętrzne, z wyjąt-
kiem niezbędnych elementaw kon-
strukcyjnych;

  4) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od
poziomu terenu do dolnej krawędzi gzymsu
wieńczącego, okapu lub poziomu pokrycia
dachu, nie może być mniejszy niż 9 m;

  5) wysokość budynku, mierzona do garnej
krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego lub
najwyższego punktu zbiegu połaci dacho-
wych, nie może być większa niż 25,8 m,
z zastrzeżeniem pkt 6;

  6) na co najmniej 45% powierzchni obszaru
zabudowanego B, wysokość budynku mie-
rzona do garnej krawędzi attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbie-
gu połaci dachowych, nie może być większa
niż 18 m;

  ó) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem (KP-B) obowią-
zują następujące ustalenia:
a) obowiązuje ciąg pieszy lub pieszo-

rowerowy, na urządzonym poziomie te-
renu oraz całodobowy nieograniczony
dostęp do tego ciągu,

b) dopuszcza się lokalizację parkingaw dla
roweraw na ciągu, o ktarym mowa
w lit. a,

c) zadaszenie ciągu dopuszcza się w strefie
wskazanej na rysunku planu pod nastę-
pującymi warunkami:
– wymiar pionowy, mierzony od pozio-

mu terenu do najwyższego punktu
pokrycia zadaszenia, nie może prze-
kraczać 25 m, przy czym wymiar
w świetle nie może być mniejszy niż
ó,5 m,

– obowiązuje pokrycie zadaszenia mate-
riałem transparentnym,

d) na poziomie terenu nie dopuszcza się
ogrodzeń, ani przegrad budowlanych in-
nych niż ekrany wiatrowe o wypełnieniu
transparentnym;

  8) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem (KP), obowią-
zuje plac pieszy na urządzonym poziomie te-
renu oraz całodobowy nieograniczony do
niego dostęp;

  9) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 2% powierzchni
działki budowlanej, przy czym ustalenie nie
dotyczy działek o przeznaczeniu urządzenia
infrastruktury technicznej oraz infrastruktura
drogowa;

10) na działkach budowlanych, na ktarych loka-
lizowana jest zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, obowiązuje toaleta dla zwierząt
domowych o powierzchni co najmniej
0,2 m2 na 1 mieszkanie.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od

terenaw:
a) 5KDD, w tym przez tereny 2UC-M, 3UC-

M, 4UC, 6KDP, 8KDWP, 9KDWP, z za-
strzeżeniem pkt 2,

b) 3KDZ/2 przez teren 12 KDPL;
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2) dojazd poprzez tereny 2UC-M, 3UC-M, 4UC,
6KDP, 8KDWP, 9KDWP dopuszcza się wy-
łącznie jako podziemny;

3) obowiązują miejsca postojowe dla roweraw
co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z na-
stępującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – 0,2 miejsca postojowego na
1 mieszkanie,

b) dla handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego A – 2 miejsca postojowe na
1000 m2 powierzchni użytkowej.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6UC-M ustala się następujące przezna-
czenie:

1) zamieszkiwanie;
2) usługi;
3) turystyka;
4) kultura;
5) nauka;
6) hotele;
ó) zdrowie;
8) edukacja;

  9) zieleń;
10) telekomunikacja;
11) urządzenia infrastruktury technicznej;
12) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) łączna powierzchnia użytkowa obiektaw

z grupy kategorii zamieszkiwanie nie może
być mniejsza niż 30% powierzchni całkowitej
kondygnacji nadziemnych;

2) produkcję drobną, zdrowie, edukację i tele-
komunikację dopuszcza się wyłącznie jako
obiekty wbudowane;

3) powierzchnia użytkowa obiektaw o przezna-
czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

4) zamieszkiwanie dopuszcza się wyłącznie po-
wyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej,
z wyjątkiem niezbędnych wejść, pomieszczeń
pomocniczych i technicznych, ktarych suma-
ryczna powierzchnia nie może być większa
niż 25% powierzchni pierwszej nadziemnej
kondygnacji budynku;

5) drogi wewnętrzne i obiekty do parkowania
pojazdaw samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;

6) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu, z zastrzeże-
niem pkt 2;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone
symbolem 2 obowiązują powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej;

3) ustala się obowiązujące linie zabudowy wy-
znaczone na rysunku planu, przy czym:

a) obowiązująca linia zabudowy oznaczona
symbolem 1 obowiązuje w pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej,

b) obowiązująca linia zabudowy oznaczona
symbolem 3 obowiązuje w pierwszych
3 kondygnacjach nadziemnych,

c) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej kra-
wędzi zewnętrznej ściany budynku,
w głąb terenu w postaci przesunięcia
rawnoległego w stosunku do obowiązują-
cej linii zabudowy oznaczonej symbolem
3, z uwzględnieniem lit. d, na odległość
nie większą niż 5 m, niezależnie na pierw-
szej i drugiej kondygnacji,

d) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej kra-
wędzi zewnętrznej ściany budynku
na głębokość nie większą niż 3 m, na od-
cinkach stanowiących łącznie nie więcej
jak 30% długości obowiązującej linii zabu-
dowy,

e) w przypadku przesunięcia ściany budynku,
o ktarym mowa w lit. c, na drugiej kondy-
gnacji nadziemnej w stosunku do pierw-
szej kondygnacji nadziemnej obowiązuje
lokalizacja na tej kondygnacji, w miejscu
lokalizacji zewnętrznej ściany budynku na
pierwszej kondygnacji nadziemnej, piono-
wych elementaw architektonicznych
w odległościach nie większych niż 10 m,
na całej długości linii zabudowy,

f) dopuszcza się lokalizację ciągaw pieszych
pomiędzy budynkami, w strefach wskaza-
nych na rysunku planu, powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej, zgodnie z ustale-
niami zawartymi w pkt 4 lit. b;

4) ustala się obowiązujące ciągłe linie zabudowy
wyznaczone na rysunku planu i następujące
ustalenia:
a) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej kra-

wędzi, zewnętrznej ściany budynku na
głębokość nie większą niż 2 m, na odcin-
kach stanowiących łącznie nie więcej jak
30% długości obowiązującej ciągłej linii
zabudowy;

b) dopuszcza się lokalizację ciągaw pieszych
pomiędzy budynkami, w strefach wskaza-
nych na rysunku planu, powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej, pod następują-
cymi warunkami:
– szerokość obudowanego przejścia nie

może być większa niż 4 m,
– wymiar pionowy obudowanego ciągu

pieszego, mierzony od najniższego
punktu najniższej warstwy stropu do
najwyższego punktu zadaszenia nie
może być większy niż 4 m,

– dopuszcza się wyłącznie transparentne
boczne przegrody zewnętrzne, z wyjąt-
kiem niezbędnych elementaw kon-
strukcyjnych;

5) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od po-
ziomu terenu do dolnej krawędzi gzymsu
wieńczącego, okapu lub poziomu pokrycia
dachu, nie może być mniejszy niż 9 m;
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  6) wysokość budynku, mierzona do garnej
krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego lub
najwyższego punktu zbiegu połaci dacho-
wych, nie może być większa niż 25,8 m,
z zastrzeżeniem pkt ó;

  ó) na co najmniej 40% powierzchni obszaru
zabudowanego B, wysokość budynku mie-
rzona do garnej krawędzi attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbie-
gu połaci dachowych, nie może być większa
niż 18 m;

  8) w wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem (KP) obowiązują
następujące ustalenia:
a) obowiązuje plac pieszy, ciąg pieszy lub

pieszo-rowerowy, na poziomie urządzo-
nego terenu, z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) na placu lub ciągu, o ktarym mowa
w lit. a, dopuszcza się lokalizację parkin-
gaw dla roweraw,

c) dopuszcza się otwarcia na kondygnacje
podziemne pod warunkiem, iż:
– suma powierzchni otwarć w poziomie

terenu nie będzie większa niż 30%
powierzchni wydzielenia wewnętrzne-
go,

– w poziomie terenu zostanie zachowa-
ne przejście piesze łączące tereny
9KDWP i 11KPB o łącznej szerokości
nie mniejszej niż ó m,

d) zadaszenie dopuszcza się w strefie
wskazanej na rysunku planu, pod nastę-
pującymi warunkami:
– wymiar pionowy mierzony od pozio-

mu terenu do najwyższego punktu
pokrycia zadaszenia nie może prze-
kraczać 25 m, przy czym wymiar
w świetle nie może być mniejszy niż
ó,5 m,

– obowiązuje pokrycie zadaszenia mate-
riałem transparentnym,

e) na poziomie terenu nie dopuszcza się sy-
tuowania ogrodzeń ani przegrad budow-
lanych innych, niż ekrany wiatrowe
o wypełnieniu transparentnym;

  9) w zakresie ochrony konserwatorskiej obiek-
tu objętego ochroną sylwety, oznaczonego
na rysunku planu symbolem B, obowiązują
następujące ustalenia:
a) dopuszcza się przebudowę,
b) dopuszcza się remont,
c) dopuszcza się montaż na obiekcie,
d) dopuszcza się rozbiarkę pod warunkiem

rekonstrukcji w dotychczasowej lokaliza-
cji, z wyłączeniem układu wewnętrzne-
go;

10) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
może być mniejsza niż 2% powierzchni
działki budowlanej, przy czym ustalenie nie
dotyczy działek o przeznaczeniu urządzenia
infrastruktury technicznej oraz infrastruktura
drogowa;

11) na działkach budowlanych, na ktarych loka-
lizowana jest zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna, obowiązuje toaleta dla zwierząt

domowych, o powierzchni co najmniej
0,2 m2 na 1 mieszkanie.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od

terenaw:
a) 5KDD poprzez tereny 2UC-M, 3UC-M,

4UC, 6KDP, 8KDWP, 9KDWP,
b) 12KDPL wyłącznie przez tereny 5UC-M

i 9KDWP,
z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dojazd poprzez tereny: 2UC-M, 3UC-M, 4UC,
5UC-M, 6KDP, 8KDWP, 9KDWP, dopuszcza
się wyłącznie jako podziemny;

3) obowiązują miejsca postojowe dla roweraw
co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z na-
stępującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – 0,2 miejsca postojowego na
1 mieszkanie,

b) dla handlu detalicznego wielkopowierzch-
niowego A – 2 miejsca postojowe na
1000 m2 użytkowej.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem óUC-M ustala się następujące przezna-
czenie:
1) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
2) turystyka;
3) kultura;
4) przystanie;
5) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
6) urządzenia infrastruktury technicznej;
ó) infrastruktura drogowa.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) w ramach grupy kategorii usługi nie dopusz-

cza się handlu wielkopowierzchniowego A;
2) produkcję drobną dopuszcza się wyłącznie ja-

ko obiekty wbudowane;
3) powierzchnia użytkowa obiektaw o przezna-

czeniu produkcja drobna nie może być więk-
sza niż 200 m2;

4) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do-
puszcza się wyłącznie powyżej pierwszej
kondygnacji nadziemnej, z wyjątkiem nie-
zbędnych wejść, pomieszczeń pomocniczych
i technicznych, ktarych sumaryczna po-
wierzchnia nie może być większa niż 25%
powierzchni pierwszej nadziemnej kondygna-
cji budynku;

5) obiekty do parkowania pojazdaw samocho-
dowych dopuszcza się wyłącznie jako pod-
ziemne;

6) urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wyłącznie jako obiekty wbudowane
lub podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu;
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2) dla ustalonych nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy nie obowiązuje ustalenie § ó ust. 6;

3) ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu, z zastrzeżeniem
pkt 4;

4) dopuszcza się cofnięcie zewnętrznej krawę-
dzi, zewnętrznej ściany budynku na głębo-
kość nie większą niż 2 m, na odcinkach sta-
nowiących łącznie nie więcej jak 30% długo-
ści obowiązującej linii zabudowy;

5) wymiar pionowy budynkaw, mierzony od po-
ziomu terenu do dolnej krawędzi gzymsu
wieńczącego, okapu lub poziomu pokrycia
dachu, nie może być mniejszy niż 6 m;

6) wysokość budynkaw mierzona od poziomu
terenu do garnej krawędzi attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych, nie może przekraczać
13 m.

4. Dojazd do terenu dopuszcza się od terenu
óKDPR.

§ 24

1. Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 8EE i 8EE-ZZ ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wytwarzanie energii elektrycznej,
b) wody powierzchniowe,
c) usługi,
d) turystyka,
e) przystanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) infrastruktura drogowa.

2. Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 8EE-ZZ stanowią gra-
nice obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią.

3. Na terenie 8EE obowiązują następujące ustalenia
dotyczące kompozycji urbanistycznej, zagospo-
darowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) wysokość budynku, mierzona do poziomu

garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych nie może być większa niż 13 m;

2) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 3KDZ/2.

4. Na terenie 8EE-ZZ obowiązują następujące
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu
i ukształtowania zabudowy:
1) wysokość budynku, mierzona do poziomu

garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych nie może być większa niż 13 m;

2) ustala się obowiązujące linie zabudowy, wy-
znaczone na rysunku planu;

3) dopuszcza się lokalizację ciągu pieszo-
rowerowego w postaci kładki w wydzieleniu
wewnętrznym,   oznaczonym   symbolem
(KP-K);

4) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 10KDW.

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9UK-ZZ ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) turystyka,
b) kultura,
c) przystanie,
d) zieleń parkowa,
e) skwery;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) infrastruktura drogowa.

2. Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 9UK-ZZ stanowią gra-
nice obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu i ukształtowania zabudowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu;
2) wysokość budynku, mierzona do poziomu

garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych nie może być większa niż 6 m,
z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla budynkaw krytych dachami, o ktarych
mowa:
a) w § ó ust. ó pkt 2, 3 i 4,
b) w § ó ust. ó pkt 1 na części budynku

znajdującej się w odległości większej niż
3 m od zewnętrznej ściany budynku,

ustalenie zawarte w pkt 2 nie obowiązuje,
a wysokość budynku mierzona do poziomu
garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych, nie może być większa niż 12 m;

4) dopuszcza się tymczasowe obiekty budowla-
ne o przeznaczeniu gastronomia, jako tym-
czasowe zagospodarowanie, do czasu zabu-
dowy terenu.

4. Dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 3KDZ/2.

§ 26

1. Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 10UT i 10UT-ZZ ustala się przezna-
czenie:
1) turystyka;
2) kultura;
3) wyłącznie na terenie 10UT-ZZ zabudowa

mieszkaniowa wielorodzinna;
4) przystanie;
5) wody powierzchniowe;
6) urządzenia infrastruktury technicznej;
ó) infrastruktura drogowa.

2. Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 10UT-ZZ stanowią
granice obszaru bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią.

3. Na terenie oznaczonym symbolem 10UT obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kompo-
zycji urbanistycznej, zagospodarowania terenu
i ukształtowania zabudowy:
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1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,
wyznaczone na rysunku planu;

2) wysokość budynkaw mierzona od poziomu
terenu do garnej krawędzi attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych, nie może być większa niż
12 m;

3) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu óKDPR.

4. Na terenie oznaczonym symbolem 10UT-ZZ
obowiązują następujące ustalenia dotyczące za-
gospodarowania terenu i ukształtowania zabu-
dowy:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy,

wyznaczone na rysunku planu;
2) wysokość budynkaw mierzona od poziomu

terenu do garnej krawędzi attyki, gzymsu
wieńczącego lub najwyższego punktu zbiegu
połaci dachowych, nie może przekraczać
9 m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla budynkaw krytych dachami, o ktarych
mowa:
a) w § ó ust. ó pkt 2, 3 i 4,
b) w § ó ust. ó pkt 1 na części budynku

znajdującej się w odległości większej niż
3 m od zewnętrznej ściany budynku,

ustalenie zawarte w pkt 2 nie obowiązuje,
a wysokość budynku mierzona do poziomu
garnej krawędzi attyki, gzymsu wieńczącego
lub najwyższego punktu zbiegu połaci da-
chowych, nie może być większa niż 12 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynkaw
nie może być większa niż 3;

5) w ramach przeznaczenia zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna dopuszcza się wyłącznie
mieszkania o charakterze apartamentowym
na najwyższych kondygnacjach;

6) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od
terenu 3KDZ/2.

§ 2ó

1. Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 11Wz/1, 11Wz/2, 11Wz/3,
11Wz/4 i 11Wz/5 ustala się następujące prze-
znaczenie:
1) podstawowe – wody powierzchniowe;
2) uzupełniające:

a) bulwar spacerowy,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza
się wyłącznie jako podziemne lub wbudowane
w obiekty inżynierskie.

3. Bulwar spacerowy dopuszcza się wyłącznie
w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych
symbolami (KP-BN), (KP-BC) i (KP-K), z zastrze-
żeniem ust. 4.

4. Miejsca cumownicze dla jednostek pływających
dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach we-
wnętrznych oznaczonych symbolem (KP-BC).

5. Obowiązuje lokalizacja platform widokowych na
obiektach, o ktarych mowa w ust. 4, umożli-
wiających obserwację brzegaw rzeki.

§ 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 12ZP ustala się:
1) przeznaczenie:

a) skwery,
b) ciągi pieszo-rowerowe,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustala się następujące zasady lokalizacji obiek-
taw:
1) urządzenia infrastruktury technicznej, do-

puszcza się wyłącznie podziemne;
2) obowiązuje powiązanie ciągaw pieszo-rowe-

rowych prowadzonych na terenie 11Wz/3
w wydzieleniu wewnętrznym (KP-K) z ul. Ła-
zienną, poprzez ul. Nowy Świat.

§ 29

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDz ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) ulice;
2) wody powierzchniowe;
3) usługi uliczne;
4) urządzenia telekomunikacyjne;
5) drogi wewnętrzne.

2. Usługi uliczne dopuszcza się dopuszcza się wy-
łącznie w obiektach o powierzchni zabudowy nie
większej niż 25 m2 i wysokości nie większej niż
4,5 m.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
3) obowiązuje torowisko tramwajowe;
4) obowiązuje trasa rowerowa prowadzona na

kierunku wschad-zachad;
5) obowiązuje powiązanie trasy, o ktarej mowa

w pkt 4, z trasą rowerową na terenie 5KDD;
6) obowiązuje trasa rowerowa pod mostami

Mieszczańskimi łącząca trasę na terenie
5KDD z trasą wzdłuż nabrzeża, po pałnocnej
stronie mostu Mieszczańskiego.

§ 30

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KDz ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) ulica;
2) usługi uliczne;
3) urządzenia telekomunikacyjne;
4) drogi wewnętrzne.

2. Usługi uliczne dopuszcza się wyłącznie w obiek-
tach o powierzchni zabudowy nie większej niż
25 m2 i wysokości nie większej niż 4,5 m.

3. Na terenach, o ktarych mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje torowisko tramwajowe;
3) obowiązuje powiązanie piesze terenaw 1KDz

i 5KDD.
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§ 31

1. Dla terenaw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 3KDZ/1 i 3KDZ/2 ustala się nastę-
pujące przeznaczenie:
1) ulica;
2) wody powierzchniowe;
3) usługi;
4) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Usługi dopuszcza się wyłącznie jako obiekty
podziemne.

3. Urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza
się wyłącznie jako podziemne.

4. Na terenach, o ktarych mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje torowisko tramwajowe.

§ 32

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4KDL ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) ulica;
2) wody powierzchniowe;
3) skwery;
4) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
2) obowiązuje trasa rowerowa;
3) urządzenia telekomunikacyjne dopuszcza się

wyłącznie jako podziemne.

§ 33

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5KDD ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) ulica;
2) urządzenia infrastruktury technicznej;
3) drogi wewnętrzne;
4) obiekty do parkowania.

2. Urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza
się wyłącznie jako obiekty podziemne.

3. Dopuszcza się rampy wjazdowe i wyjazdowe
związane z podziemnymi obiektami do parkowa-
nia.

4. Na terenach, o ktarych mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
2) obowiązują chodniki;
3) obowiązuje trasa rowerowa na odcinku od

mostaw Mieszczańskich do terenu 6KDP.

§ 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6KDP ustala się następujące przeznacze-
nie:
1) ciągi piesze;
2) ciągi pieszo-rowerowe;
3) place;
4) obiekty do parkowania;
5) urządzenia infrastruktury technicznej;

6) usługi;
ó) kultura.

2. Obiekty z grup kategorii usługi i kultura, a także
obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) zadaszenie terenu dopuszcza się w strefie

wskazanej na rysunku planu, pod następują-
cymi warunkami:
a) wymiar pionowy, mierzony od poziomu te-

renu do najwyższego punktu pokrycia za-
daszenia, nie może przekraczać 25 m,
przy czym wymiar w świetle nie może być
mniejszy niż ó,5 m,

b) obowiązuje pokrycie zadaszenia materia-
łem transparentnym;

2) dopuszcza się otwarcia na kondygnacje pod-
ziemne pod warunkiem, iż:
a) suma powierzchni otwarć w poziomie te-

renu nie będzie większa niż 30% po-
wierzchni terenu,

b) w poziomie urządzonego terenu zostanie
zachowane przejście piesze łączące tereny
8KDWP i 9KDWP oraz 5KDD i 11KPB
o łącznej szerokości nie mniejszej niż ó m
każde;

3) w obrębie terenu dopuszcza się obiekty ko-
munikacji pionowej pomiędzy poziomami,
z zastrzeżeniem pkt 2.

§ 35

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem óKDPR ustala się następujące przezna-
czenie:
1) ciągi pieszo-rowerowe;
2) obiekty do parkowania;
3) place;
4) droga wewnętrzna;
5) urządzenia infrastruktury technicznej;
6) budowle hydrotechniczne.

2. Obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. W wydzieleniu wewnętrznym, oznaczonym
symbolem (O), dopuszcza się lokalizację tarasu
widokowego.

4. Dopuszcza się rampy wjazdowe i wyjazdowe
związane z podziemnymi obiektami do parkowa-
nia.

§ 36

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8KDWP ustala się następujące przezna-
czenie:
1) ciągi piesze;
2) ciągi pieszo- rowerowe;
3) obiekty do parkowania;
4) place;
5) usługi;
6) kultura;
ó) urządzenia infrastruktury technicznej.
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2. Obiekty z grup kategorii usługi i kultura, a także
obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje lokalizacja placu pieszego, ciągu

pieszego lub pieszo-rowerowego, na poziomie
urządzonego terenu, z zastrzeżeniem pkt 2
i 3;

2) dopuszcza się otwarcia na kondygnacje pod-
ziemne pod warunkiem, iż:
a) suma powierzchni otwarć w poziomie te-

renu nie będzie większa niż 30% po-
wierzchni terenu,

b) w poziomie urządzonego terenu zostanie
zachowane przejście piesze łączące tereny
5KDD i 6KDP o łącznej szerokości nie
mniejszej niż ó m;

3) w obrębie terenu dopuszcza się obiekty ko-
munikacji pionowej pomiędzy poziomami, pod
warunkiem zachowania ustaleń pkt 2;

4) zadaszenie dopuszcza się w strefie wskaza-
nej na rysunku planu pod następującymi wa-
runkami:
a) wymiar pionowy, mierzony od poziomu te-

renu do najwyższego punktu pokrycia za-
daszenia nie może przekraczać 25 m, przy
czym wymiar w świetle nie może być
mniejszy niż ó,5 m;

b) obowiązuje pokrycie zadaszenia materia-
łem transparentnym;

5) w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym
symbolem (z) dopuszcza się lokalizację ze-
wnętrznej klatki schodowej i szybu windo-
wego do obiektu położonego na terenie ozna-
czonym symbolem 3UC-M;

6) na poziomie terenu nie dopuszcza się ogro-
dzeń ani przegrad budowlanych innych niż
ekrany wiatrowe o wypełnieniu transparent-
nym.

4. Obowiązuje całodobowy nieograniczony dostęp
do placu pieszego, ciągu pieszego lub pieszo-
rowerowego, o ktarym mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 3ó

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9KDWP ustala się następujące przezna-
czenie:
1) ciągi piesze;
2) ciągi pieszo-rowerowe;
3) place;
4) obiekty do parkowania;
5) usługi;
6) kultura;
ó) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Obiekty z grup kategorii usługi i kultura, a także
obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych i urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:

1) obowiązuje lokalizacja placu pieszego, ciągu
pieszego lub pieszo-rowerowego, na poziomie
urządzonego terenu, z zastrzeżeniem pkt 2
i 3,

2) dopuszcza się otwarcia na kondygnacje pod-
ziemne pod warunkiem, iż:
a) suma powierzchni otwarć na poziomie te-

renu nie będzie większa niż 30% po-
wierzchni terenu,

b) w poziomie urządzonego terenu zostanie
zachowane przejście piesze łączące tereny
6KDP i 12KDPL oraz 5UCM i 11KPB
o łącznej szerokości nie mniejszej niż ó m
każde,

3) w obrębie terenu dopuszcza się obiekty ko-
munikacji pionowej pomiędzy poziomami, pod
warunkiem zachowania ustaleń pkt 2;

4) dopuszcza się zadaszenie w strefie wskaza-
nej na rysunku planu, pod następującymi wa-
runkami:
a) wymiar mierzony od poziomu terenu do

najwyższego punktu pokrycia zadaszenia
nie może przekraczać 25 m, przy czym
wymiar w świetle nie może być mniejszy
niż ó,5 m,

b) obowiązuje pokrycie zadaszenia materia-
łem transparentnym,

c) dopuszcza się lokalizację ciągaw pieszych
pomiędzy budynkami usytuowanymi na
terenach 5UC-M i 6UC-M, w strefach
wskazanych na rysunku planu, powyżej
pierwszej kondygnacji nadziemnej, pod
następującymi warunkami:
– szerokość obudowanego przejścia nie

może być większa niż 4 m,
– wymiar pionowy obudowanego ciągu

pieszego, mierzony od najniższego
punktu najniższej warstwy stropu do
najwyższego punktu zadaszenia nie
może być większy niż 4 m,

– dopuszcza się wyłącznie transparentne
boczne przegrody zewnętrzne, z wyjąt-
kiem niezbędnych elementaw kon-
strukcyjnych;

5) obowiązuje zachowanie formy architekto-
nicznej historycznej elewacji, wskazanej na
rysunku planu, dopuszcza się jej rozbiarkę
pod warunkiem rekonstrukcji w miejscu jej
dotychczasowych lokalizacji, lub na jednym
z następujących  terenaw:  3UC-M,  4UC
5UC-M lub 6UC-M, z odtworzeniem szcze-
gaław detalu architektonicznego;

6) na poziomie terenu nie dopuszcza się ogro-
dzeń ani przegrad budowlanych innych niż
ekrany wiatrowe o wypełnieniu transparent-
nym.

4. Obowiązuje całodobowy nieograniczony dostęp
do placu pieszego, ciągu pieszego lub pieszo-
rowerowego, o ktarym mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 38

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 10KDW ustala się następujące przeznaczenie:



Dziennik Urzędowy
Wojewadztwa Dolnośląskiego Nr 9 –  ó45  – Poz. 181

1) droga wewnętrzna;
2) wody powierzchniowe;
3) urządzenia telekomunikacyjne.

§ 39

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11KPB ustala się przeznaczenie:
1) bulwar spacerowy;
2) obiekty do parkowania;
3) usługi;
4) kultura;
5) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. Obiekty, o ktarych mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5,
dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z wy-
jątkiem ogradkaw restauracji, z zastrzeżeniem
ust. 4;

4. W wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym sym-
bolem (U) dopuszcza się obiekty grupy kategorii
usługi i kultura, powyżej pierwszej kondygnacji
nadziemnej.

5. Dla obiektaw, o ktarych mowa w ust. 4, ustala
się nieprzekraczalną linię zabudowy, wyznaczo-
ną na rysunku planu, oznaczoną symbolem 2,
obowiązującą powyżej pierwszej kondygnacj
nadziemnej.

6. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia szczegałowe doty-
czące kompozycji urbanistycznej, zagospodaro-
wania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację punktaw szczegal-

nych;
2) obowiązuje lokalizacja elementaw wyposaże-

nia w postaci ławek, oświetlenia i tym po-
dobnych.

§ 40

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 12KDPL ustala się przeznaczenie:
1) plac;
2) obiekty do parkowania;
3) usługi;
4) kultura;

5) urządzenia infrastruktury technicznej;
6) drogi wewnętrzne.

2. Obiekty, o ktarych mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5,
dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

3. Obiekty do parkowania pojazdaw samochodo-
wych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.

4. Na terenie, o ktarym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące kompozycji
urbanistycznej, zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje lokalizacja obiektu małej architek-

tury;
2) na poziomie terenu nie dopuszcza się sytu-

owania ogrodzeń i przegrad budowlanych,
innych niż ekrany wiatrowe o wypełnieniu
transparentnym.
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§ 41

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Wrocławia.

§ 42

Traci moc uchwała nr IX/180/03 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 15 maja 2003 r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kępa Mieszczańska –
część A (Dz. U. Wojewadztwa Dolnośląskiego
Nr 235, poz. 3óó0 i 3óó1) na obszarze objętym
planem.

§ 43

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego.

WICEPRZEWODNICZPCZ
RADZ MIEEzKIEE

JACEK OSSOWSKI

-------------------
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. 12ó1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. ó1ó i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 1ó2, poz. 1441 i Nr 1ó5, poz. 145ó, z 2006 r. Nr 1ó, poz. 128 i Nr 181, poz. 133ó,
z 200ó r. Nr 48, poz. 32ó, Nr 138 poz.9ó4, Nr 1ó3, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 108ó, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 200ó r. Nr 12ó, poz. 880 oraz z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 122ó i Nr 201, poz. 123ó.
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/979/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 181)
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Zazaczniy nw 2 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/979/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 181)

ztwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
ztudium uwarunkowań i kierunkaw zagospodarowania przestrzennego

Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu z ustaleniami ztudium uwarunkowań i kierunkaw zago-
spodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).

Zazaczniy nw 3 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/979/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 181)

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu wniesionej przez Topacz Investment zp.
z o.o. pismem w dniu 30 października 2008 r. dotyczącej terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 10UT-ZZ, w sprawie podniesienia maksymalnej wysokości zabudowy z 12 m na 13 m.

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu wniesionej przez Marka Nowaka pismem
w dniu 3 listopada 2008 r. w części dotyczącej:
  1) wprowadzenia zakazu dla sytuowania nośnikaw reklamowych o powierzchni większej niż 6 m2 na

budynkach, budowlach i gruncie;
  2) ustalenia wysokości, powyżej ktarej obowiązywać będzie zakaz sytuowania nośnikaw na budynkach

i budowlach;
  3) ustalenia zakazu dla sytuowania nośnikaw na dachach budynkaw i budowli przekrytych dachem;
  4) weryfikacji przyjętej definicji (§ 2 pkt 4 projektu planu) poprzez rozważenie jej modyfikacji i stosowa-

nie rawnież w odniesieniu do innych obiektaw niż budowle;
  5) zwiększenia zastosowanych minimalnych wskaźnikaw parkingowych, w tym w szczegalności dla biur

i mieszkań
  6) wprowadzenia ustaleń, ktare zapobiegną realizacji budynkaw handlowych o wejściach (prawie) wy-

łącznie do środka takiego obiektu;
  ó) ustalenia obowiązku stosowania wyłącznie posadzek kamiennych;
  8) ustalenia minimalnej wysokości w świetle przejścia dla pierwszej kondygnacji nadziemnej, o ktarej

mowa w § 21 ust. 3 pkt 1 lit. a projektu planu (teren 5UC-M), a także w każdym innym przypadku,
gdy zgodnie z planem druga kondygnacja nadziemna jest lub może być wysunięta w stosunku do
pierwszej kondygnacji nadziemnej.

  9) ustalenia dla grupy kategorii przeznaczenia terenu usługi dopuszczalnej maksymalnej liczby podziem-
nych kondygnacji zabudowy;

10) zmiany treści § 19 ust. 2 pkt 1 (analogicznie treści § 21 ust. 2 pkt 1 i § 22 ust. 2 pkt 1) projektu
planu na: „powierzchnia użytkowa obiektaw wbudowanych w budynek z grupy kategorii zamieszki-
wanie nie może być mniejsza niż 10% sumy powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych w tym
budynku”.

Zazaczniy nw 4 io uchoazm Raim Miej-
kyiej Wwoczaoia nw XXVIII/979/08
z inia 11 uwuinia 2008 w. (ooz. 181)

Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktare należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ktare należą do zadań własnych gminy, będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środkaw pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środkaw
zewnętrznych.
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZJW
NR XXVI/205/08

z dnia 9 grudnia 2008 r.

o kowaoie uchoalenia weuulaminu oyweślajaceuo omkoyość kłaoey i kzcze-
uózooe oawunyi owzmznaoania nauczmcielom ioiałyóo: za omkzuuę lał,
mołmoacmjneuo, funycmjneuo, za oawunyi owacm owaz omkoyość i oawunyi
omozacania innmch kyzainiyóo omnauwoizenia omniyajacmch ze kłokunyu
owacm, kzczeuózoom kookód odliczania omnauwoizenia za uoizinm oonaiom-
miawooe i uoizinm iowaźnmch zakłęokło, owzmznaoania nauwói ze koecjalne-
uo funiukzu nauwói, a łayże omkoyość nauczmcielkyieuo ioiałyu miekzya-
niooeuo owaz kzczeuózooe zakaim jeuo owzmznaoania i omozacania
 o jeinokłyach owuanizacmjnmch ośoiałm na łewenie Miakła i Gminm Wiazóo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. ó w związku z art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9ó,
poz. 6ó4 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktaw normatywnych i niektarych innych ak-
taw prawnych (t.j. Dz. U. z 200ó r. Nr 68, poz. 449) Rada Miasta i Rminy
Wiązaw uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin dla nauczycieli zatrudnio-
nych w placawkach oświatowych prowadzonych
przez Rminę Wiązaw określający wysokość dodat-
kaw i innych składnikaw wynagrodzenia nauczycieli
oraz szczegałowych warunkaw ich przyznawania,
a także wysokość, szczegałowe zasady przyzna-
wania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, zwany dalej Regulaminem.

R o z d z i a ł  1
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§ 2

Regulamin określa w szczegalności:
1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego,

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegało-
we warunki ich przyznawania;

2) szczegałowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat;

3) szczegałowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw;

4) wysokość i warunki wypłacania nagrad ze spe-
cjalnego funduszu nagrad dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

5) wysokość i szczegałowe zasady przyznawania
oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliż-
szego określenia o:
1) Kawcie Nauczmciela – należy przez to rozumieć

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9ó,
poz. 6ó4 ze zmianami);

  2) wozoowzaizeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i zportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogalnych wa-
runkaw przyznawania dodatkaw do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 42, poz. 25ó),

  3) kzyole – należy przez to rozumieć szkołę,
przedszkole, zespał placawek oświatowych
prowadzone przez Rminę Wiązaw,

  4) nauczmcielu – należy przez to rozumieć rawnież
wychowawcę, wychowawcę świetlicy szkol-
nej, nauczyciela-bibliotekarza, pedagoga szkol-
nego, logopedę i innego pracownika pedago-
gicznego zatrudnionego w jednostce, o ktarej
mowa w pkt 3;

  5) imweyłowze lud oiceimweyłowze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o ktarej mowa w pkt 3,

  6) ylakie – należy przez to rozumieć także oddział;
  ó) uwuoie – należy przez to rozumieć grupę

uczniaw, ktara powstała w wyniku podziału
klasy na grupy na zajęciach określonych
w przepisach o ramowych planach nauczania
oraz zgodnie z tymi przepisami,

  8) łmuoinioomm odooiazyoomm ommiawze uoizin
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin, o ktarym mowa
w § 2 ust. 1 rozporządzenia,

  9) ioiałyu – należy przez to rozumieć kwotę
przysługującego dodatku zaokrąglonego do peł-
nych złotych w ten sposab, że kwotę do 0,49
złotych pomija się, a kwotę od 0,50 złotych
zaokrągla się do pełnego złotego.

10) zayzaiooej owuanizacji zoiazyooej – rozumie
się przez to Zarząd Oddziału Rminnego ZNP
w Wiązowie.
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11) duwmikłwzu – należy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta i Rminy Wiązaw.

§ 4

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wy-
miarze czasu pracy poszczegalne składniki wy-
nagrodzenia przysługują w części proporcjonal-
nej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia
niniejszego Regulaminu lub przepisy szczegalne
nie stanowią inaczej.

2. W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin – za faktycznie zrealizowane
godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie
według zasad ustalonych dla godzin ponadwy-
miarowych.

R o z d z i a ł  2

Doiałey za omkzuuę lał

§ 5

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę
lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawnia-
jące do dodatku określa § ó rozporządzenia.

3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-

lendarzowego następującego po miesiącu,
w ktarym nauczyciel nabył prawo do dodatku
lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla porato-
wania zdrowia oraz za dni, za ktare nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis
szczegalny stanowi inaczej. Dodatek ten przy-
sługuje rawnież za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choro-
by bądź konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub innym chorym człon-
kiem rodziny, za ktare nauczyciel otrzymuje wy-
nagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego.

5. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługę lat oraz wysokość tego dodatku okre-
śla:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi – burmistrz.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego NK.II.0911-4/1ó/09 z dnia 15 stycznia
2009 r. stwierdzono nieważność § 5 ust. 3,
ust. 4).

R o z d z i a ł  3

Doiałey mołmoacmjnm

§ 6

1. W każdej szkole tworzy się fundusz przeznaczo-
ny na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości zgodnej z uchwałą budżetową
Rminy Wiązaw i wynoszący 3% planowanych

środkaw na wynagrodzenia zasadnicze dla na-
uczycieli.

2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyj-
nego uzależnione jest od przepracowania
w szkole co najmniej 1 roku.

2. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien być zrażnicowany w zależności od speł-
nienia kryteriaw, o ktarych mowa w ust. 4.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjne-
go dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględ-
nia się:
  1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne

uczniaw;
  2) osiągnięcia uczniaw potwierdzone w kon-

kursach, turniejach i olimpiadach oraz w in-
nych obszarach działań, związanych z reali-
zowanym procesem dydaktycznym;

  3) skuteczne rozwiązywanie problemaw wy-
chowawczych uczniaw poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowania własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych;

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

  5) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniaw potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczegalności
w stałej wspałpracy z rodzicami, właściwy-
mi instytucjami i osobami świadczącymi
pomoc socjalną;

  6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-
stości szkolnych;

  ó) udział w komisjach egzaminacyjnych, o kta-
rych mowa w przepisach w sprawie warun-
kaw i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniaw i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianaw i egzami-
naw w szkołach publicznych;

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

  9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych za-
jęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczegalnie uzdolnionego;

11) wspieranie rozwoju uczniaw ze specjalnymi
lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi;

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowo-
czesnych metod nauczania i wychowania
we wspałpracy z organem sprawującym
nadzar pedagogiczny oraz innymi instytu-
cjami wspomagającymi;

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.

4. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyj-
nego dla dyrektora, poza warunkami wymienio-
nymi w ust. 4 i odnoszącymi się rawnież do
stanowiska dyrektora, dodatek rażnicuje się
w zależności od spełnienia niżej wymienionych
kryteriaw, a w szczegalności:
1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające

ciągły rozwaj i doskonalenie jakości jej pracy;
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2) właściwą wspałpracę z organem prowadzą-
cym i nadzorującym szkołę;

3) wspałdziałanie z organami szkoły i związkami
zawodowymi;

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno- wy-
chowawczej i opiekuńczej;

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym;

6) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy;
ó) pozyskiwanie środkaw pozabudżetowych;
8) promocja szkoły na zewnątrz;
9) działania oszczędnościowe niepogarszające

warunkaw pracy i edukacji.

§ ó

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie kratszy niż 3 miesiące i nie dłuższy
niż 6 miesięcy.

2. Dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż
20% otrzymywanego przez nauczyciela wyna-
grodzenia zasadniczego.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełnia-
nia warunkaw, o ktarych mowa w § 6, dla na-
uczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do dy-
rektora – burmistrz.

R o z d z i a ł  4

Doiałyi funycmjne

§ 8

1. Nauczycielowi, ktaremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny
zgodnie z tabelą dodatkaw funkcyjnych stano-
wiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. W przypadku pełnienia stanowiska dyrektora
w zespole placawek wysokość dodatku, o kta-
rym mowa w ust. 1, ustala się z uwzględnie-
niem do 15% zwyżki dla dyrektora zespołu.

3. Dodatek, o ktarym mowa w ust. 1 i 2, przyzna-
je:
1) dla dyrektora – burmistrz;
2) dla pozostałych stanowisk kierowniczych –

dyrektor.

§ 9

1. Nauczycielowi, ktaremu powierzono wycho-
wawstwo klasy, przysługuje miesięczny dodatek
w wysokości 55,00 złotych, z zastrzeżeniem
ust. 2.

2. Nauczycielowi przedszkola przysługuje jeden
dodatek za wychowawstwo niezależnie od licz-
by oddziaław, w ktarych prowadzi zajęcia.

§ 10

Nauczycielowi, ktaremu powierzono funkcję opie-
kuna stażu, przysługuje miesięczny dodatek w wy-
sokości 30,00 złotych za każdego nauczyciela po-
wierzonego opiece.

§ 11

Nauczycielowi, ktaremu powierzono funkcję dorad-
cy metodycznego, nauczyciela konsultanta lub lide-
ra WDN, przysługuje miesięczny dodatek w wyso-
kości 60,00 złotych.

§ 12

1. Dodatek funkcyjny, o ktarym mowa w § 9–11,
przyznaje dyrektor.

2. Nauczyciel, ktaremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powie-
rzenia, a w razie wcześniejszego odwołania –
z końcem miesiąca, w ktarym nastąpiło odwoła-
nie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca – od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
w okresach, za ktare nie przysługuje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w ktarym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska lub
funkcji z innych powodaw, a jeżeli zaprzestanie
tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesią-
ca – od tego dnia. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-4/
/1ó/09 z dnia 15 stycznia 2009 r. stwierdzono
nieważność § 12 ust. 3).

4. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora przysługuje rawnież wicedyrektorowi
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po trzech miesiącach nieobecno-
ści dyrektora z przyczyn innych niż urlop wypo-
czynkowy.

5. W przypadku niezdolności do pracy dyrektora
spowodowanej długotrwałą chorobą trwającą
dłużej niż 35 dni, w szkołach, w ktarych nie
utworzono stanowiska wicedyrektora, osobie
pełniącej czasowo obowiązki dyrektora wyso-
kość dodatku ustala burmistrz.

R o z d z i a ł  5

Doiałyi za oawunyi owacm

§ 13

1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych,
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warun-
kach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela.

2. Wysokość dodatku, o ktarym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności, uciążliwości oraz szkodli-

wości dla zdrowia realizowanych prac lub
zajęć;

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o ktarych mowa w ust. 1;

3) innych okoliczności wynikających z § 8 roz-
porządzenia.

§ 14

Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za
trudne warunki pracy:
1) nauczycielom szkał podstawowych prowadzą-

cych zajęcia w klasach łączonych przysługuje
dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej
za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę
nauczania;
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2) nauczycielom szkał, ktarzy prowadzą nauczanie
indywidualne uczniaw zakwalifikowanych do
kształcenia specjalnego przysługuje dodatek
w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną z tym uczniem godzinę naucza-
nia.

§ 15

1. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje się
realizowanie zajęć wymienionych w § 14 i pro-
wadzonych z dziećmi i młodzieżą, ktarych stan
zdrowia z powodu stanaw chorobowych, o kta-
rych mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki zpołecznej z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie kryteriaw oceny niepełnosprawności
u osab w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 1ó,
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania
stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowa-
dzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku
życia, u ktarych wystąpiło naruszenie sprawno-
ści organizmu z przyczyn, o ktarych mowa
w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rospo-
darki, Pracy i Polityki zpołecznej z dnia 15 lipca
2003 r. w sprawie orzekania o niepełnospraw-
ności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U.
Nr 139, poz. 1328).

2. Nauczycielom z tytułu pracy w warunkach okre-
ślonych w ust. 1 przysługuje dodatek w wyso-
kości ustalonej dla odpowiedniej kategorii za
trudne warunki pracy, zwiększony o 10% staw-
ki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.

3. W razie zbiegu tytuław do dwach lub więcej
dodatkaw za trudne warunki pracy przysługuje
nauczycielowi prawo do jednego wyższego do-
datku za trudne warunki pracy.

§ 16

1. Dodatki za warunki pracy przyznaje dla nauczy-
ciela dyrektor, a dla dyrektora – burmistrz.

R o z d z i a ł  6

Wmnauwoizenie za uoizinm oonaiommiawooe
i iowaźnmch zakłęokło

§ 1ó

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i godzinę doraźnego zastępstwa w przy-
padku zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami ob-
licza się, z zastrzeżeniem ust. 3, dzieląc przy-
znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia za-
sadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiaro-
wych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa, realizowanego przez nauczyciela nie-
posiadającego wymaganych kwalifikacji do pro-

wadzenia danych zajęć albo prowadzonych nie-
zgodnie z planem i programem nauczania danej
klasy, ustala dyrektor szkoły w wysokości do
50% wynagrodzenia za jedną godzinę ponad-
wymiarową obliczanego na zasadach określo-
nych w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywa się w tych warunkach, przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
zajęć.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o kta-
rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygo-
dniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar
zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych
godzin w ten sposab, że czas zajęć do 0,5 go-
dziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy
się za pełną godzinę.

5. Liczbę godzin ponadwymiarowych faktycznie
przepracowanych w danym tygodniu obliczamy
ze wzoru:

X – Y = Z

gdzie:
X – oznacza liczbę wszystkich faktycznie prze-

pracowanych w danym tygodniu godzin,
Y = a – (d x c), gdzie:

a – oznacza tygodniową obowiązkową liczbę
godzin nauczyciela wynikającą z zajmo-
wanego stanowiska i określoną na pod-
stawie art. 42 ust. 3, ó Karty Nauczy-
ciela,

d – oznacza liczbę dni, w ktarych nauczyciel
nie świadczył pracy z przyczyn określo-
nych powyżej,

c – oznacza średnią dzienną liczbę godzin
obowiązkowych dla stanowiska, na kta-
rym nauczyciel jest zatrudniony i wyni-
kających z art. 42 ust. 3, ó Karty na-
uczyciela,

Z – faktycznie zrealizowana liczba godzin po-
nadwymiarowych w danym tygodniu.

Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktare
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie może być jednak większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dol-
nośląskiego NK.II.0911-4/1ó/09 z dnia
15 stycznia 2009 r. stwierdzono nieważność
§ 1ó ust. 5).

§ 18

Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia po-
zalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodzenie
ustalone w wysokości jak za godziny ponadwymia-
rowe.
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R o z d z i a ł  ó

Wmkoyość i oawunyi omozacania nauwói
ze koecjalneuo funiukzu nauwói

§ 19

1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz
nagrad dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze w wysokości 1% plano-
wanych rocznych wynagrodzeń osobowych,
z tego:
1) 80% przeznacza się na nagrody dyrektora

szkoły,
2) 20% przeznacza się na nagrody organu pro-

wadzącego.
2. Wysokość nagrad ustalają:

1) dla nauczycieli – dyrektor ze środkaw pozo-
stających w dyspozycji tego organu –
w wysokości nie niższej niż 150 złotych;

2) dla nauczycieli i dyrektoraw – burmistrz ze
środkaw pozostających w dyspozycji tego
organu – w wysokości nie niższej niż
500 złotych.

§ 20

1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza mogą
składać:
1) zastępca burmistrza/sekretarz odpowiedzialny

za funkcjonowanie oświaty w gminie;
2) dyrektor placawki.

§ 21

Kryteria przyznawania nagrad:
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrad mają

charakter uznaniowy i przyznawane są nauczy-
cielom za szczegalne oraz wybitne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pra-
cy zawodowej. Nagroda może być przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co
najmniej 1 roku.

2. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczy-
cielowi, ktary posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio
co najmniej 4 z kryteriaw, o ktarych mowa
w ust. 3.

3. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagrody:
1) w zakresie pracy dydaktyczno wychowaw-

czej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu,

a w szczegalności potwierdzone w spra-
wozdaniach i egzaminach uczniaw, prze-
prowadzanych przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowania au-
torskich programaw i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, po-
twierdzone zakwalifikowaniem się
uczniaw do udziału w zawodach co naj-
mniej I stopnia (rejonowych) ogalnopol-
skich olimpiad przedmiotowych, zajęciem
przez uczniaw (grupę uczniaw) I–III miej-
sca w konkursach, zawodach, turniejach

przeglądach i festiwalach na szczeblu co
najmniej gminnym (miejskim),

d) posiada udokumentowane osiągnięcia
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczy-
stości szkolne i środowiskowe,

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzie-
ży,

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,

h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę na organizacjami spo-

łecznymi działającymi w szkole,
j) osiąga dobre wyniki w pracy resocjaliza-

cyjnej z uczniami,
k) uzyskuje szczegalne osiągnięcia w dosko-

naleniu nauczycieli w zakresie diagnozo-
wania i oceniania,

l) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniami  z  pracy  dydaktyczno-
-wychowawczej z innymi nauczycielami,

m) posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, a w szczegalności z pracy
dydaktyczno-wychowawczej,

2) w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

chowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzących
z rodzin ubogich lub patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawaw patologii
wśrad młodzieży, w szczegalności narko-
manii i alkoholizmu,

c) organizuje wspałpracę szkoły z jednost-
kami systemu ochrony zdrowia, policją,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
organizacjami i stowarzyszeniami oraz ro-
dzicami w zakresie zapobiegania i usuwa-
nia przejawaw patologii społecznej i nie-
dostosowania dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodzicaw w życiu szkoły
lub placawki, rozwija formy wspałdziałania
szkoły lub placawki z rodzicami,

3) w zakresie innej działalności statutowej
szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie

bazy dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje reali-

zowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla

szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan

finansowy),
e) dobrze wspałpracuje z samorządem tery-

torialnym i lokalnym oraz z radą pedago-
giczną i radą rodzicaw,

f) pozyskuje sponsoraw i sojusznikaw szko-
ły,

g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla in-
nych nauczycieli,

h) prawidłowo prowadzi nadzar pedagogicz-
ny,
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i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psycholo-

giczno-pedagogiczną,
4) w zakresie działalności pozaszkolnej polega-

jącej na:
a) udziale w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego, udzielaniu ak-
tywnej pomocy w adaptacji zawodowej
nauczycieli podejmujących pracę w zawo-
dzie nauczyciela,

b) promowaniu szkoły poprzez udział w pra-
cach rażnych organizacji społecznych
i stowarzyszeniach oraz instytucjach.

5) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych wy-
nikających z przyjętych przez Miasto i Rminę
Wiązaw priorytetaw w realizowanej polityce
oświatowej:
a) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wycho-

wawczych i instruktorskich w ramach
projektaw edukacyjnych realizowanych
przez gminę,

b) zaangażowanie w działaniach oświato-
wych, kulturalnych i sportowych promują-
cych gminę.

4. Burmistrz oraz dyrektor mają prawo do przy-
znawania nagrad za szczegalne osiągnięcia dy-
daktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze na-
uczycieli i dyrektoraw szkał/placawek oświato-
wych w innym terminie niż Dzień Edukacji Naro-
dowej.

5. Kryteria i procedura przyznawania nagrody Bur-
mistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydak-
tyczne, wychowawcze lub opiekuńcze:
a) Nagroda Burmistrza przyznawana jest na-

uczycielowi za :
• osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej i opiekuńczej oraz w organizacji
pracy szkoły,

• wdrażanie innowacji pedagogicznych,
• dbałość o mienie,
• polepszanie bazy dydaktycznej,
• zdobywanie dodatkowych środkaw finan-

sowych dla szkoły,
• prawidłowe realizowanie planu finanso-

wego,
• dobrą wspałpracę z radą pedagogiczną,

rodzicami, środowiskiem lokalnym, orga-
nami: prowadzącym i nadzorującym prace
pedagogiczną,

• inne osiągnięcia
b) Nagrody Burmistrza ze specjalnego funduszu

nagrad mają charakter uznaniowy.
c) Nagroda może być przyznana nauczycielowi

po przepracowaniu w szkole co najmniej
1 roku.

R o z d z i a ł  8

Nauczmcielkyi ioiałey miekzyanioom

§ 22

1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin

w szkole położonej na terenie wiejskim, przysłu-
guje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uza-
leżniony od stanu rodzinnego nauczyciela
uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby – 30 zł,
2) dla 2 osab – 45 zł,
3) dla 3 osab – 60 zł,
4) dla 4 i więcej osab – ó5 zł.

3. Do członkaw rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza się wspalnie z nim zamiesz-
kujących:
1) małżonka;
2) rodzicaw nauczyciela pozostających na jego

wyłącznym utrzymaniu;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub

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

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiaw wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źradła dochodaw.

4. O zaistniałej zmianie liczby członkaw rodziny
nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany
niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor
– burmistrza. W przypadku niepowiadomienia
o zmianie liczby członkaw rodziny, nienależnie
pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega
zwrotowi.

5. Nauczycielowi i jego wspałmałżonkowi, będące-
go także nauczycielem, zamieszkującemu z nim
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Mał-
żonkowie wspalnie wskazują pracodawcę, ktary
będzie im wypłacał ten dodatek.

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

ó. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do
zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 23

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za ktare przysługuje

wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) pobierania wynagrodzenia za czas choroby;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

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

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach.
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§ 24

1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
się na wniosek nauczyciela (dyrektora) lub na
wspalny wniosek nauczycieli będącymi wspał-
małżonkami.

2. Dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi –
burmistrz.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesią-
ca następującego po miesiącu, w ktarym na-
uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

R o z d z i a ł  9

Pwzeoikm yońcooe

§ 25

Niniejszy Regulamin został uzgodniony ze Związ-
kami Zawodowymi.

§ 26

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Rminy Wiązaw.

§ 2ó

Traci moc uchwała nr XIV/116/0ó Rady Miasta
i Rminy Wiązaw z dnia 20 listopada 200ó roku

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegałowe warunki przyzna-
wania nauczycielom dodatkaw: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz wysokość i warunki wypłacania innych skład-
nikaw wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, szczegałowy sposab obliczania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nych zastępstw, przyznawania nagrad ze specjal-
nego funduszu nagrad, a także wysokość nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczega-
łowe zasady jego przyznawania i wypłacania
w jednostkach organizacyjnych oświaty na terenie
Miasta i Rminy Wiązaw.

§ 28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

WICEPRZEWODNICZPCZ RADZ

ELŻBIETA MOSSOŃ

Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Mia-
kła i Gminm Wiazóo nw XXVI/205/08
z inia 9 uwuinia 2008 w. (ooz. 182)

Wysokość dodatkaw funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych

Wysokość dodatku funkcyjnego w zł
ztanowisko

od do
Dyrektor przedszkola i szkoły liczącej do 8 oddziaław 460 800

Dyrektor szkoły liczącej powyżej 8 oddziaław ó00 1100

Wicedyrektor szkoły 600 850
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WIĄZJW
NR XXVII/215/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

o kowaoie zmianm uchoazm nw XXIII/188/08 Raim Miakła i Gminm Wiazóo
z inia 7 likłooaia 2008 w. o kowaoie ukłalenia omkoyości iziennmch kłaoey
                                          oozał ławuoomch

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z paźn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. „a1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z paźn. zm.) Rada Miasta i Rminy Wiązaw uchwala, co
następuje:
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§ 1

W § 1 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:
„6. W przypadku określonym w pkt 4 i pkt 5 opłata

pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży
i nie może przekroczyć dziennej kwoty
631,94 zł”.

§ 2

W § 2 dodaje się pkt 6 o brzmieniu:
„6. W przypadku określonym w pkt 4 i pkt 5 opłata

pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży
i nie może przekroczyć dziennej kwoty
631.94 zł”.

§ 3

§ 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie „Zwalnia
się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na fe-
stynach”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Rminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZPCZ RADZ

EWA SCHÜTTERLY
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UCHWAŁA RADY GMINY BOHESŁAWIEC
NR XXIII/141/08

z dnia 1ó grudnia 2008 r.

o kowaoie Słałułu Gminneuo Ośwoiya Pomocm Soozecznej o Bolekzaocu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z paźn. zm.)
art. 20 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala
się:

STATUT

Gminneuo Ośwoiya Pomocm Soozecznej o Bolekzaocu

R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGJHNE

§ 1

1. Rminny Ośrodek Pomocy zpołecznej w Bole-
sławcu, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką
organizacyjną Rminy Wiejskiej Bolesławiec,
prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach
określonych dla jednostek budżetowych.

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren

Rminy Wiejskiej Bolesławiec.
4. ziedziba Ośrodka mieści się we wsi Kruszyn przy

ul. Kasztanowej nr 1 A.

R o z d z i a ł  II

CEHE I ZADANIA OŚRODKA

§ 2

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji ży-
ciowych, ktarych nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i moż-
liwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie

działań zmierzających do życiowego usamodzielnie-
nia osab i rodzin oraz ich integracji ze środowi-
skiem.

§ 3

Zadania Ośrodka obejmują w szczegalności:
1) wspieranie osab i rodzin w wysiłkach zmierzają-

cych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
i umożliwienie im życia w warunkach odpowia-
dających godności człowieka,

2) realizację rządowych programaw pomocy spo-
łecznej i gminnych programaw osłonowych,

3) przyznawanie i wypłacanie dodatkaw mieszka-
niowych,

4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzin-
nych,

5) prowadzenie obsługi technicznej Rminnej Komisji
Rozwiązywania Problemaw Alkoholowych,

6) realizację innych zadań wynikających z przepi-
saw prawa.

§ 4

1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 3
wspałpracuje z organizacjami pozarządowymi
oraz z osobami prawnymi i jednostkami organi-
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zacyjnymi działającymi na podstawie przepisaw
o stosunku Państwa do kościoła katolickiego
w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do
innych kościoław i związkaw wyznaniowych
oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania,
a także z osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Wspałpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na
zasadach pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.

3. Realizując wspałpracę wskazaną w ust. 1 Ośro-
dek, w miarę potrzeb i możliwości, pełni rolę ko-
ordynatora rozwiązywania kwestii społecznych,
przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

R o z d z i a ł  III

ORGANIZACJA ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 5

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, ktary
reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wajt Rminy Bole-
sławiec.

3. Zwierzchnikiem służbowym kierownika jest Wajt
Rminy Bolesławiec.

4. zprawy indywidualne z zakresu administracji
publicznej kierownik załatwia na podstawie
upoważnienia Rady Rminy Bolesławiec, Wajta
Rminy Bolesławiec lub wynikającego bezpośred-
nio z przepisaw rangi ustawowej.

§ 6

1. W Ośrodku zatrudnia się pracownikaw działal-
ności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności z zakre-
su prawa pracy wobec pracownikaw zatrudnio-
nych w Ośrodku.

§ ó

Organizację wewnętrzną Ośrodka i tryb jego pracy
określa regulamin organizacyjny Ośrodka ustalany
przez kierownika Ośrodka.

§ 8

Kierownik wydaje akty prawne o charakterze we-
wnętrznym.

R o z d z i a ł  IV

ŹRJDŁA JINANSOWANIA OŚRODKA

§ 9

1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywa-
ne są z budżetu  Rminy Wiejskiej Bolesławiec.

2. Na realizację zadań zleconych z zakresu admini-
stracji rządowej środki zapewnia budżet Pań-
stwa.

§ 10

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę fi-
nansową i pokrywa wydatki ze środkaw otrzy-
manych z budżetu Rminy, a uzyskane dochody
odprowadza do tego budżetu.

2. Ośrodek rozlicza się z dochodaw i wydatkaw
oraz z otrzymanych środkaw na wydatki budże-
towe na zasadach ustalonych dla jednostek bu-
dżetowych.

§ 11

Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń
w zakresie jego praw i obowiązkaw finansowych
oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest
wspałdziałanie Kierownika i Rławnego Księgowego
lub, w czasie ich nieobecności, osab przez nich
upoważnionych.

R o z d z i a ł  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Dokonywanie zmian w niniejszym statucie odbywa
się w trybie jak dla jego nadania.

§ 13

Tracą moc:
– uchwała nr VII/56/99 Rady Rminy Bolesławiec

z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ztatutu
Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej;

– uchwała nr XVII/160/2000 Rady Rminy Bole-
sławiec z dnia 20 września 2000 r. w sprawie
zamiany uchwały Nr VII/56/99 Rady Rminy Bo-
lesławiec z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie
ztatutu Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej;

– uchwała nr XIV/91/2004 Rady Rminy Bolesła-
wiec z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie zamiany
uchwały nr VII/56/99 Rady Rminy Bolesławiec
z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ztatutu
Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej;

– uchwała nr XV/105/04 Rady Rminy Bolesławiec
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zamiany
uchwały nr VII/56/99 Rady Rminy Bolesławiec
z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ztatutu
Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej;

– uchwała nr XVI/115/2004 Rady gminy Bolesła-
wiec z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie za-
miany uchwały nr VII/56/99 Rady Rminy Bole-
sławiec z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie
ztatutu Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy
Bolesławiec.

§ 15

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ RMINZ

JAN DURDA
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UCHWAŁA RADY GMINY DZIERŻONIJW
NR XXX/283/08

z dnia 18 grudnia 2008 r.

o kowaoie zmianm uchoazm nw XXXVIII/358/06 Raim Gminm Dziewżonióo
z inia 22 czewoca 2006 w. o kowaoie zakai i łwmdu uizielania iołacji na
owace yonkewoałowkyie, wekłauwałowkyie i wodołm duioolane owzm zadmłyu
        ooikanmm io wejekłwu zadmłyóo, kookodu jej wozliczania i yonłwoli

Na podstawie art. 1ó6 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z paźn. zm.) oraz art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkaw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z paźn. zm.) Rada Rminy Dzierżoniaw
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/358/06 Rady Rminy Dzier-
żoniaw z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkaw, sposobu jej rozli-
czania i kontroli, wprowadza się następujące zmia-
ny:
1. W § 3 ust. 1 po wyrazie „nakładaw” dopisuje

się wyrazy „planowanych lub”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4
1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie

złożonych wnioskaw o udzielenie dotacji, kta-
rych wzory stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do
uchwały.

2. W terminie do 15 września roku poprzedzają-
cego rok przyznania dotacji wnioskodawca
zobowiązany jest złożyć wstępny wniosek,
ktarego wzar stanowi załącznik nr 1 do
uchwały.

3. W terminie do 31 marca roku, w ktarym do-
tacja ma być udzielona wnioskodawca zobo-

wiązany jest złożyć wniosek ostateczny, kta-
rego wzar stanowi załącznik nr 2 do uchwa-
ły.

4. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek,
na ktary ma być udzielona dotacja.

5. Wnioski o udzielenie dotacji składa się w se-
kretariacie Urzędu Rminy Dzierżoniaw”.

3. W § 5 ust. 1 po wyrazach „na podstawie” dopi-
suje się wyraz „ostatecznego”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy.

§ 3

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

PRZEWODNICZPCZ
RADZ RMINZ

ADAM JAN MAK
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim
Gminm Dziewżonióo nw XXX/283/08
z inia 18 uwuinia 2008 w. (ooz. 185)
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Gminm Dziewżonióo nw XXX/283/08
z inia 18 uwuinia 2008 w. (ooz. 185)
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UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGJW
NR XIII/127/2008

z dnia 21 listopada 2008 r.

o kowaoie naiania nazo ulic o miejkcooości Pwzeimoście

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Rminy Rłogaw uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę drodze o numerze ewidencyjnym
539/1 w miejscowości Pwzeimoście (w zakresie
oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do
uchwały):
• ulica Mzmńkya.

§ 2

Nadaje się nazwę drodze o numerze ewidencyjnym
552/1 w miejscowości Pwzeimoście (w zakresie
oznaczonym na mapie, stanowiącej załącznik do
uchwały):
• ulica Pwokła.

§ 3

1. Przebieg ulicy Młyńskiej określa szkic, stanowią-
cy załącznik nr 1 do tej uchwały.

2. Przebieg ulicy prostej określa szkic, stanowiący
załącznik nr 2 do tej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy.

§ 5

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

PRZEWODNICZPCA RADZ

KRYSTYNA GRZEGOREK
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Gmi-
nm Gzouóo nw XIII/127/2008 z inia
21 likłooaia 2008 w. (ooz. 186)
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nm Gzouóo nw XIII/127/2008 z inia
21 likłooaia 2008 w. (ooz. 186)
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UCHWAŁA RADY GMINY MAHCZYCE
NR XXIX/130/08

z dnia 25 listopada 2008 r.

o kowaoie miejkcooeuo olanu zauokooiawooania owzekłwzenneuo części
uminm Malczmce, odejmujacej odkzawm oozożone o odwędach: Dędice,
        Wilczyóo i Mazuwooice, kłanooiace odecnie iziazyi ukzuu ośoiałm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó ze zmianami), po stwierdze-
niu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunkaw zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Malczyce Rada Rminy uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części gminy Malczyce, obejmu-
jący tereny dawnych usług oświaty, położone
w obrębach:
1) Dębice, dz. nr 135,
2) Wilczkaw, dz. nr 249,
3) Mazurowice, dz. nr 104/1.

2. Integralną częścią planu są rysunki w skali
1:1000, stanowiące załączniki nr 1–3, na kta-
rych określono granice obszaraw objętych pla-
nem oraz ustalenia w formie graficznej. Obo-
wiązującymi ustaleniami planu są oznaczenia gra-
ficzne przedstawione na rysunkach, w zakresie
oznaczeń określonych jako „Ustalenia planu”.

3. Wymagane art. 20 ust. 1 ustawy rozstrzygnięcia
Rady Rminy:
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

planu – nie zostało dokonane, ponieważ po
wyłożeniu go do publicznego wglądu nie zło-
żono żadnych uwag,

2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, ktare należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania – nie nastąpiło,
z uwagi na nieprzewidywanie takich inwesty-
cji.

§2

Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z wymogami
art. 15 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem niewystępu-
jących na tym obszarze zagadnień związanych z:
1) określeniem granic i sposobaw zagospodarowa-

nia terenaw lub obiektaw podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
saw, w tym terenaw garniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych,

2) szczegalnymi warunkami zagospodarowania
terenaw oraz ograniczeniami w ich użytkowa-
niu, w tym zakazem zabudowy.

§ 3

Następujące określenia stosowane w  tekście i ry-
sunku uchwały oznaczają:

  1) ustawa – ustawę z dnia 2ó marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. ó1ó z paźn. zm.),

  2) plan – ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego obszary,
o ktarych mowa w § 1 ust. 1 uchwały,

  3) uchwała – niniejszą uchwałę Rady Rminy Mal-
czyce,

  4) rysunki planu – rysunki planu obejmujące ob-
szary planu, opracowane na mapach w skali
1:1000, stanowiące załączniki nr 1–3 do
uchwały,

  5) przeznaczenie podstawowe – dominującą
funkcję terenu oznaczoną na rysunku symbo-
lem literowym, ktara powinna zajmować co
najmniej ó0% jego powierzchni,

  6) przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie
terenu, ktare może stanowić uzupełnienie
funkcji podstawowej, dopuszczone przepisami
odrębnymi, ale nie może zajmować więcej niż
30% jego powierzchni,

  ó) studium uwarunkowań i kierunkaw rozwoju
przestrzennego gminy Malczyce – dokument
zatwierdzony uchwałą nr XXIII/129/2000 Rady
Rminy Malczyce z dnia 13 grudnia 2000 r.

  8) przepisy odrębne – aktualne w momencie wy-
konywania niniejszej uchwały przepisy ustaw
oraz akty wykonawcze i ograniczenia w dys-
ponowaniu terenami, wynikające z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych,

  9) wskaźnik zabudowy działki – wartość stosunku
powierzchni zabudowy wszystkich budynkaw
znajdujących się na działce, do powierzchni
całej działki,

10) wskaźnik intensywności zabudowy – stosunek
sumy powierzchni całkowitych kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynkaw do po-
wierzchni całej działki,

11) usługi publiczne – należy przez to rozumieć
funkcje terenaw i obiektaw realizowane całko-
wicie lub z przewagą funduszy publicznych we
wszelkich dziedzinach o charakterze ogalno-
społecznym, ktarych podstawowym przezna-
czeniem może być:
a) oświata i kultura,
b) ochrona zdrowia i opieka społeczna,
c) administracja publiczna i łączność,
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d) obiekty sakralne,
e) działalność społeczna,

12) usługi bytowe – należy przez to rozumieć funk-
cje usługowe związane z codzienną obsługą
mieszkańcaw, pod warunkiem niepowodowa-
nia negatywnego oddziaływania oraz konflik-
taw sąsiedztwa, (np. drobny handel, mała ga-
stronomia, rzemiosłu usługowe),

13) adaptacji istniejących obiektaw – należy przez
to rozumieć dostosowanie ich obecnych funkcji
do przewidywanych w planie na przedmioto-
wym terenie z możliwością wprowadzenia
zmian w formie architektonicznej wg zasad
określonych w uchwale.

§ 4

1. Obszary objęte planem, stanowiące działki daw-
nych szkał podstawowych, przeznacza się pod
usługi publiczne, usługi bytowe i mieszkalnic-
two. Na rysunkach planu tereny te oznaczono
symbolem UM. Dopuszcza się przeznaczenie
tych działek w całości przez jedną z tych funkcji.
Rozdzielenie obszaru na zrażnicowane przezna-
czenie dokonywane może być tylko poprzez
kompleksową koncepcję, uwzględniającą wy-
mogi funkcjonalne i techniczne działek uzyski-
wanych po podziale.

2. Eako funkcje uzupełniające na tym obszarze
przewiduje się:
1) obsługę techniczną terenu,
2) układ komunikacji wewnętrznej oraz parkingi,
3) administrację,
4) zieleń urządzoną.

§ 5

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
1. Akcentem architektonicznym na poszczegalnych

obszarach powinna być istniejąca zabudowa
dawnych szkał.

2. Dopuszcza się budowę nowych obiektaw, jed-
nak ich gabaryty, rodzaj zabudowy i rozwiązanie
elewacji winny być nawiązane do budynkaw ist-
niejących. Miejsca usytuowania nowej zabudo-
wy wyznaczono na rysunkach planu.

3. Przy inwestycjach związanych z modernizacją,
remontem, rozbudową, przebudową obiektaw
istniejących wymagane jest uwzględnienie wa-
runkaw kształtowania nowej zabudowy w ob-
szarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz za-
sad zachowania ładu przestrzennego, w tym
urbanistyki i architektury. Po rozbudowie budy-
nek winien tworzyć spajną kompozycję z istnie-
jącą częścią.

§ 6

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska natural-
nego.
1. Obszary objęte planem znajdują się w obrębie

Rławnego Zbiornika Wad Podziemnych RZWP
nr 319 „zubzbiornik Prochowice – Środa Ślą-
ska", ktary gromadząc wody w trzeciorzędo-
wych utworach porowych, wymaga szczegalnej
ochrony. Ustala się obowiązek zabezpieczenia
podłoża gruntowego przed zanieczyszczeniami.

2. Na obszarach planu należy zachować i zabezpie-
czyć przed zniszczeniem istniejący drzewostan.
Wzdłuż przyległych ulic zwiększyć zadrzewienie
oraz przewidzieć żywopłoty formowane o wyso-
kości do 180 cm.

3. Przed podjęciem robat ziemnych ustala się obo-
wiązek zdjęcia warstwy prachniczej z terenaw
przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz
powierzchnie utwardzone, a następnie odpo-
wiednie jej wykorzystanie biologiczne.

4. Ustala się jako obowiązujące dla obszaraw obję-
tych planem dopuszczalne poziomy hałasu,
określone odpowiednio w obowiązujących prze-
pisach odrębnych jak dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczy-
mi.

5. Znaczne tereny objęte planem są zmeliorowane
i przy wprowadzaniu zmian w zagospodarowa-
niu należy ewentualne prace kolidujące z urzą-
dzeniami melioracyjnymi uzgodnić z administra-
torem tych sieci.

6. Ustala się dla obszaraw objętych planem zakaz
lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztaw te-
lekomunikacyjnych.

§ ó

Ustalenia w zakresie ochrony dabr kultury.
1. Na rysunkach planu oznaczono obiekty budow-

lane ujęte w wojewadzkiej ewidencji zabytkaw,
dla ktarych obowiązują następujące wymogi
konserwatorskie:
1) zachowanie brył, kształtaw i geometrii da-

chaw oraz stosowanie tradycyjnych materia-
ław budowlanych,

2) utrzymanie zasad kompozycji  architektonicz-
nej elewacji i nawiązanie do historycznego
detalu,

3) stosowanie kolorystyki i materiaław nawią-
zujących do tradycyjnych rozwiązań, w tym
ceramicznych pokryć ścian zewnętrznych
oraz pokryć dachowych.

2. Wszelkie prace budowlane, związane z moderni-
zacją, przebudową, rozbudową i remontami,
a także zmianą funkcji obiektaw objętych ewi-
dencją zabytkaw należy uzgadniać z Dolnoślą-
skim Wojewadzkim Konserwatorem Zabytkaw.

3. Wszystkie trzy obszary objęte planem, leżące
w obrębach układaw ruralistycznych i historycz-
nych zespoław zabudowy wsi, objęte są strefa-
mi ochrony konserwatorskiej „B”. Na terenach
stref „B" obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie:
1) działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,

zarawno w przypadku historycznego układu
przestrzennego, przyrodniczych elementaw
krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej
struktury technicznej, instalacji wodnych,
sieci komunikacyjnych, obiektaw zabytko-
wych znajdujących się w wojewadzkiej ewi-
dencji zabytkaw i obiektaw historycznych,

2) zakaz prowadzenia napowietrznych linii ener-
getycznych lub teletechnicznych,

3) wymag uzgadniania z Dolnośląskim Woje-
wadzkim Konserwatorem Zabytkaw wszel-
kich działań inwestycyjnych (w tym zmiany
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zagospodarowania terenu), remontaw, prze-
budowy, rozbudowy i modernizacji oraz
zmiany funkcji obiektaw budowlanych, jak
i wznoszonych nowych budynkaw.

4. Na wszystkich obszarach objętych planem
wprowadza się strefy ochrony zabytkaw arche-
ologicznych. Na obszarach tych obowiązuje
ochrona zabytkaw i obiektaw archeologicznych,
zgodnie z przepisami odrębnymi. Zamierzenia
inwestycyjne związane z pracami ziemnymi na-
leży uzgadniać z Dolnośląskim Wojewadzkim
Konserwatorem Zabytkaw. Nadzar archeolo-
giczny, a w wypadku odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych ratownicze badania wy-
kopaliskowe, prowadzić należy pod kierunkiem
uprawnionego archeologa. Pozwolenia konser-
watorskie należy uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę, a dla robat niewymagają-
cych pozwolenia na budowę – przed realizacją
inwestycji.

§ 8

Zasady zagospodarowania poszczegalnych obsza-
raw planu.
1. Dla terenu oznaczonego symbolem UM w obrę-

bie Dębice ustala się następujące parametry za-
gospodarowania:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,6,
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy: 0,8,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) od drogi wojewadzkiej – 10 m,
b) od pozostałych granic – według przepisaw

odrębnych.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem UM w obrę-

bie Wilczkaw ustala się następujące parametry
zagospodarowania:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy: 0,ó,
2) minimalny udział powierzchni biologicznie

czynnej: 20% powierzchni działki,
3) dopuszcza się podział terenu na działki,

z przeznaczeniem pod funkcję podstawową
pod warunkiem, że szerokość frontu działki
nie może być mniejsza niż 30 m,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy –
określona na rysunku planu,

4) dopuszcza się budowę budynkaw gospodar-
czych i garaży:
a) powierzchnia zabudowy nie więcej niż

40,0 m2,
b) wysokość: 1 kondygnacja,
c) należy nawiązać cechami architektonicz-

nymi do budynku funkcji podstawowej.
3. Dla terenu oznaczonego symbolem UM w obrę-

bie Mazurowice ustala się następujące parame-
try zagospodarowania:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,60,
2) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy: 0,90,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi po-

wiatowej: 10,0 m,
4) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy na

terenach oznaczonych na rysunku planu,

5) zakaz umieszczania reklam i innych tablic nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem
oraz urządzeń technicznych o gabarytach ko-
lidujących z krajobrazem kulturowym obsza-
ru,

6) powierzchnie nieutwardzone zagospodarować
trawnikiem z zielenią niską.

§ 9

1. Na wszystkich obszarach ustala się następujące
zasady kształtowania zabudowy:
1) budynki winny być zharmonizowane z histo-

ryczną kompozycją przestrzenno-architekto-
niczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania,
skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu
i wysokości dachu, poziomu posadowienia
parteru oraz materiału w nawiązaniu do za-
budowy wsi,

2) nowa zabudowa nie może dominować nad
zabudową historyczną,

3) ustala się dachy symetryczne, dwuspadowe,
naczałkowe; dopuszcza się wzbogacenie
formy dachu poprzez wprowadzenie świetli-
kaw i lukarn,

4) rodzaj pokrycia dachowego: dachawka cera-
miczna w kolorze ceglastym,

5) kąt nachylenia połaci dachowych: 3ó°–4ó°,
6) elewacje należy kształtować w nawiązaniu

do rozwiązań stosowanych w przyległych
budynkach historycznych o zachowanych
walorach architektonicznych w zakresie po-
działaw, detalu, kolorystyki, użytych mate-
riaław elewacyjnych.

2. Elementy małej architektury na poszczegalnych
działkach budowlanych należy projektować wg
jednorodnej koncepcji z dominacją elementaw
ceramicznych. Ogrodzenie od frontu: ażurowe,
nie wyższe niż 1,80 m, z dopuszczeniem coko-
ław o wysokości do 30 cm.

§ 10

Tereny przeznaczone pod zainwestowanie, do cza-
su ich zagospodarowania zgodnie z planem, należy
wykorzystywać w sposab dotychczasowy.

§ 11

Ustalenia w zakresie komunikacji.
1. Obszary planu położone w Dębicach i Wilczko-

wie położone są przy drodze wojewadzkiej
nr 345 (KDR). Do czasu modernizacji drogi
wjazdy na tereny planu pozostawia się bez
zmian. W przypadku przebudowy lub zmiany lo-
kalizacji zjazdu jego lokalizację oraz warunki
techniczne należy uzgodnić z odpowiednim za-
rządcą drogi.

2. Obszar planu położony w Mazurowicach usytu-
owany jest przy drodze powiatowej KDZ. Wjazd
na działkę pozostawia się bez zmian.

3. W granicach poszczegalnych obszaraw należy
zapewnić odpowiednią do potrzeb i przepisaw
odrębnych liczbę miejsc postojowych dla samo-
chodaw osobowych.
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§ 12

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
1. Zaopatrzenie w wodę dla celaw bytowych

z wodociągu komunalnego, według warunkaw
technicznych określonych przez zarządcę sieci.
Dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć pod
warunkiem, że nie ograniczą one wykorzysty-
wania terenaw w sposab określony w planie.

2. Odprowadzenie ściekaw bytowych z nierucho-
mości położonych na obszarze planu do systemu
kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej ścieki do
oczyszczalni komunalnej.

3. Odprowadzenie wad opadowych z nawierzchni
utwardzonych do istniejących odbiornikaw wg
zasad określonych przepisami odrębnymi.

4. Zaopatrzenie w energię cieplną z kotłowni indy-
widualnych, z wymogiem zastosowania urzą-
dzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim
stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza.

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną, według
warunkaw technicznych wydanych przez Ener-
giaPro RRUPA TAURON z.A. Oddział we Wro-
cławiu. Przebudowa elektro-energetycznej linii
napowietrznej kolidującej z dopuszczalną zabu-
dową będzie możliwa na koszt zainteresowane-
go inwestora.

6. Zbieranie odpadaw komunalnych do pojemnikaw
ustawionych na utwardzonych nawierzchniach,
w miejscach osłoniętych, usytuowanych na po-
szczegalnych nieruchomościach. Usuwanie od-
padaw według ustaleń gminnego planu gospo-
darki odpadami.

§ 13

W razie zbycia terenu przez właściciela zostanie
naliczona jednorazowa opłata, o ktarej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2ó marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości „O”%.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy
Malczyce.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCA
RADZ RMINZ

LEOKADIA GANCARZ
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Zazaczniy nw 1 io uchoazm Raim Gmi-
nm Malczmce nw XXIX/130/08 z inia
25 likłooaia 2008 w. (ooz. 187)
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nm Malczmce nw XXIX/130/08 z inia
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UCHWAŁA RADY GMINY MAHCZYCE
NR XXIX/132/08

z dnia 25 listopada 2008 r.

o kowaoie owuanizacji owzmjmooania, wozoałwmoania owaz zazałoiania
kyawu i oniokyóo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i art. 229 pkt 3 oraz art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 10ó1
ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministraw z dnia 8 stycz-
nia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wnioskaw (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Rada Rminy uchwala, co następuje

R o z d z i a ł  1

Pokłanooienia ouólne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) yoieykie – należy przez to rozumieć ustawę

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 10ó1 ze zmianami),

2) Raizie – należy przez to rozumieć Radę Rminy
Malczyce,

3) Pwzeooiniczacmm – należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Rminy Malczyce,

4) Wiceowzeooiniczacmm – należy przez to rozu-
mieć Wiceprzewodniczącego Rady Rminy Mal-
czyce.

§ 2

Rada rozpatruje skargi składane na działalność:
1) Wajta Rminy Malczyce,
2) kierownikaw gminnych jednostek organizacyj-

nych.

§ 3

Postanowienia dotyczące skarg w dalszej części
uchwały odnoszą się do wnioskaw, jeżeli przepisy
kodeksu nie stanowią inaczej.

§ 4

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg
i wnioskaw spoczywa na Przewodniczącym.

R o z d z i a ł  2

Pwzmjmooanie kyawu i oniokyóo

§ 5

zkargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie,
telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elek-
tronicznej, a także ustnie do protokołu.

§ 6

1. zkargi i wnioski przyjmują:
1) Przewodniczący na bieżąco,
2) Wiceprzewodniczący w wyznaczonych

dniach i godzinach pełnienia dyżuraw w sie-
dzibie Rady.

2. W celu zapewnienia możliwości złożenia skargi
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący, co najmniej raz w tygo-
dniu przyjmuje w sprawach skarg, w miejscu,
dniach i godzinach wyznaczonych przez Prze-
wodniczącego i podanych do publicznej wiado-
mości na tablicy informacyjnej siedziby Rady
i na stronie internetowej BIP.

§ ó

1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie
przyjmujący jest zobowiązany sporządzić proto-
kał, ktary podpisują wnoszący i przyjmujący.

2. Wzar protokołu zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.

R o z d z i a ł  3

Rozoałwmoanie i zazałoianie kyawu i oniokyóo

§ 8

1. Wiceprzewodniczący niezwłocznie przekazują
Przewodniczącemu przyjęte skargi lub wnioski.

2. Przewodniczący dokonuje wstępnej kwalifikacji
skargi lub wniosku w zakresie ustalenia właści-
wości Rady w sprawie i niezwłocznie nadaje
wniesionej skardze dalszy bieg.

3. W razie wątpliwości co do kwalifikacji skargi lub
brakaw zgłoszenia uniemożliwiających jej rozpa-
trzenie Przewodniczący zwraca się do skarżące-
go o usunięcie zarzutaw lub uzupełnienie bra-
kaw.

4. zkargi niezaopatrzone imieniem, nazwiskiem
i adresem skarżącego (skargi anonimowe) pozo-
stawiane są bez rozpatrzenia.

§ 9

1. W terminie ó dni skarga nie podlegająca rozpa-
trzeniu przez Radę, przekazywana jest organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia z powiadomie-
niem wnoszącego o przekazaniu.

2. Eeżeli skarga:
1) powoduje wszczęcie postępowania admini-

stracyjnego w trybie art. 233 kodeksu,
2) stanowi dokument lub materiał w toczącym

się postępowaniu administracyjnym w trybie
art. 234 kodeksu,
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3) stanowi żądanie wznowienia postępowania w
trybie art. 235 kodeksu,

4) stanowi żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji albo jej uchylenia lub zmiany w trybie
art. 235 kodeksu,

– zostanie przekazana organowi właściwemu
w rozumieniu art. 236 kodeksu.

§ 10

1. zkarga, ktarej rozpatrzenie należy do właściwo-
ści Rady, kierowana jest do:
1) Komisji Rewizyjnej Rady – celem meryto-

rycznego rozpatrzenia skargi, w terminie wy-
znaczonym przez Przewodniczącego w spo-
sab umożliwiający przedstawienie skargi,
wraz z projektem stanowiska Rady, na sesji
wypadającej w okresie jednego miesiąca od
dnia złożenia skargi,

2) Wajta Rminy Malczyce lub kierownikaw,
o ktarych mowa w § 2 pkt 2 – dla umożli-
wienia złożenia wyjaśnień w sprawach sta-
nowiących treść skargi, w terminie wyzna-
czonym przez Przewodniczącego Rady nie
dłuższym jednak niż ó dni.

2. Przewodniczący zawiadamia składającego skar-
gę o podjętych czynnościach.

3. Komisja Rewizyjna nie może prowadzić żadnej
korespondencji ani udzielać odpowiedzi składa-
jącym skargi.

§ 11

1. Komisja Rewizyjna Rady rozpatrująca skargę
może:
1) wystąpić do Wajta Rminy Malczyce lub kie-

rownikaw, o ktarych mowa w § 2 pkt 2,
o złożenie wyjaśnień w zakresie zarzutaw
skargi oraz o udostępnienie dokumentacji
sprawy, ktarej dotyczy skarga,

2) przeprowadzić w niezbędnym zakresie postę-
powanie wyjaśniające, w tym dowodowe,
według reguł określonych w kodeksie.

2. Komisja Rewizyjna rozpatrująca skargę przygo-
towuje projekt stanowiska Rady w sprawie
skargi, w formie projektu uchwały, wraz z uza-
sadnieniem.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej rozpatrującej
skargę winien zwołać jej posiedzenie celem
przyjęcia stanowiska, o ktarym mowa w ust. 2,
w terminie zapewniającym załatwienie skargi
zgodnie z postępowaniem § 10 ust. 1 pkt 1.

§ 12

Rada na sesji podejmuje uchwałę w sprawie zała-
twienia skargi, w ktarej:
1) uwzględnia skargę uzasadnioną, z ewentualnym

zaleceniem Wajtowi Rminy Malczyce lub kie-
rownikom, o ktarych mowa w § 2 pkt 2, sposo-
bu postępowania w sprawie będącej przedmio-
tem skargi,

2) nie uwzględnia skargi, jeżeli zarzuty skargi nie
znajdują potwierdzenia w toku rozpatrywania,

3) nie uwzględnia skargi, jeżeli zachodzą przesłanki
art. 239 kodeksu.

§ 13

Przewodniczący zawiadamia skarżącego o:
1) rozpatrzeniu skargi po terminie przewidzianym

prawem, z podaniem przyczyny zwłoki i z wy-
znaczeniem innego terminu,

2) terminie sesji, na ktarej skarga będzie załatwia-
na,

3) sposobie załatwienia skargi przez Radę, przy
czym w wypadku nieuwzględnienia skargi, za-
wiadomienie musi zawierać uzasadnienie
uchwały w tej sprawie.

R o z d z i a ł  4

Pwzeoikm yońcooe

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy
i odpowiednio Przewodniczącemu Rady.

§ 15

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

PRZEWODNICZPCA
RADZ RMINZ

LEOKADIA GANCARZ
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Zazaczniy io uchoazm Raim Gminm
Malczmce nw XXIX/132/08 z inia
25 likłooaia 2008 w. (ooz. 188)
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UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA
NR XXIII/177/08

z dnia 19 grudnia 2008 r.

o kowaoie owzeyazania Gminnemu Ośwoiyooi Pomocm Soozecznej o Ruinej
ooiejmooanie iziazań oodec izużniyóo alimenłacmjnmch

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Rminy
Rudna uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Dyrektora Rminnego Ośrodka Po-
mocy zpołecznej w Rudnej oraz Zastępcę Dyrektora
Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej w Rudnej
do prowadzenia postępowania wobec dłużnikaw
alimentacyjnych, wynikającego z ustawy z dnia
ó września 200ó r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentaw (Dz. U. Nr 192, poz. 13ó8
z paźn. zm.), w tym do wydawania decyzji admini-
stracyjnych w tych sprawach. (Rozstrzygnięciem
nadzorczym  Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-
-3/15/09 z dnia 13 stycznia 2009 r. stwierdzono
nieważność § 1 we fragmencie: „oraz Zastępcę
Dyrektora Rminnego Ośrodka Pomocy zpołecznej
w Rudnej”).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewadztwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZPCZ RADZ

JERZY STANKIEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY WISZNIA MAŁA
NR V/XXI/128/08

z dnia 19 listopada 2008 r.

o kowaoie ukłalenia weuulaminóo oyweślajacmch omkoyość i kzczeuózooe
oawunyi owzmznaoania nauczmcielom załwuinionmm o ośoiałoomch jeinokł-
yach owuanizacmjnmch Gminm Wikznia Maza ioiałyóo io omnauwoizenia
owaz kzczeuózooeuo kookodu odliczenia omnauwoizenia za uoizinm
                    oonaiommiawooe i uoizinm iowaźnmch zakłęokło

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9ó, poz. 6ó4 z paźn.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 z paźn. zm.)
po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada
Rminy Wisznia Mała uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące regulaminy dotyczące
zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych Rmi-
ny Wisznia Mała:
1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjne-

go dla nauczycieli.
2. Regulaminu przyznawania dodatku motywacyj-

nego dla dyrektoraw.
3. Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego.
4. Regulamin przyznawania dodatku za trudne lub

uciążliwe warunki pracy.
5. Regulamin wynagradzania za godziny ponad-

wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

6. Regulamin przyznawania dodatku za wysługę
lat.

R o z d z i a ł  I

Reuulamin ioiałyu mołmoacmjneuo ila nauczmcieli

§ 2

1. Regulamin dodatku motywacyjnego dotyczy
nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dy-
plomowanych zatrudnionych w szkołach gminy
Wisznia Mała. (zkarga Wojewody Dolnośląskie-
go do WzA we Wrocławiu NK.II.0914-10/1/09
z dnia 14 stycznia 2009 r. na § 2 ust. 1 we
fragmencie „kontraktowych, mianowanych i dy-
plomowanych”).
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2. Dodatek motywacyjny przysługuje proporcjonal-
nie do wymiaru zatrudnienia.

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy
i winien być zrażnicowany w zależności od speł-
nienia kryteriaw, o ktarych mowa w § 6 ust. 2,
§ 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wysokość środkaw przeznaczonych na dodatek
motywacyjny stanowi:
a) dla szkał podstawowych, gimnazjum, zespołu

szkał – iloczyn liczby etataw nauczycieli
i 3,0% minimalnej stawki wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela mianowanego magi-
stra z przygotowaniem pedagogicznym obo-
wiązującym w dniu, o ktarym mowa w pkt. 2
oraz liczby 12,

b) dla przedszkola – iloczyn liczby etataw na-
uczycieli i 5,0% minimalnej stawki wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela mianowane-
go magistra z przygotowaniem pedagogicz-
nym obowiązującym w dniu, o ktarym mowa
w pkt. 2 oraz liczby 12.

2. Liczbę etataw nauczycieli, dyrektoraw ustala się
według sprawozdania EN-3, tj. na dzień 20
września roku poprzedzającego rok budżetowy.

3. Kwotę przysługującego dodatku zaokrągla się do
pełnych złotych w ten sposab, że kwotę
0,49 PLN pomija się, a kwotę od 0,50 PLN za-
okrągla się do pełnego złotego.

4. Ustala się następujący podział środkaw finan-
sowych przeznaczonych na dodatek motywa-
cyjny:
a) 40% tych środkaw przypada do dyspozycji

Wajta Rminy,
b) 60% tych środkaw przypada do dyspozycji

dyrektora szkoły.

§ 4

Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego
nie może być niższa niż 50,00 PHN i wyższa niż
250,00 PHN miesięcznie.

§ 5

Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres
nie kratszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć
miesięcy.

§ 6

1. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest
od efektaw pracy nauczyciela.

2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze
się pod uwagę:
a) uzyskiwanie przez uczniaw, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunkaw pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminaw
i sprawdzianaw oraz sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach,

b) skuteczne rozwiązywanie problemaw wy-
chowawczych uczniaw poprzez kształtowa-
nie postaw odpowiedzialności za własną

edukację, planowanie własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw mo-
ralnych i społecznych,

c) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patolo-
giom i uzależnieniom,

d) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniaw potrzebujących opieki, z uwzględ-
nieniem ich potrzeb, w szczegalności stałej
wspałpracy z rodzicami, właściwymi instytu-
cjami i osobami świadczącymi pomoc socjal-
ną,

e) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązkaw,

f) podnoszenie umiejętności zawodowych,
g) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
h) dbałość o estetykę pomieszczeń, pomoce dy-

daktyczne i sprawność powierzonych urzą-
dzeń szkolnych,

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

j) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

k) przestrzeganie dyscypliny pracy,
l) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-

stości szkolnych,
m) udział w komisjach egzaminacyjnych, o kta-

rych mowa w przepisach w sprawie warun-
kaw i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniaw i słuchaczy oraz prze-
prowadzania sprawdzianaw i egzaminaw
w szkołach publicznych,

n) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działający-
mi na terenie szkoły,

o) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

p) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

r) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły,

s) realizację dodatkowych czynności zlecanych
doraźnie przez przełożonego.

3. Warunkiem otrzymania dodatku przez nauczy-
ciela jest posiadanie przynajmniej dobrej oceny
pracy z okresu ostatnich 5 lat lub pozytywnej
oceny dorobku zawodowego.

§ ó

1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela, wicedyrektora lub kierownika oraz okres
jego przyznawania, uwzględniając poziom speł-
nienia warunkaw, o ktarych mowa w § 6, a dla
wicedyrektora (kierownika) rawnież warunkaw
określonych w § 9 ustala dyrektor.

2. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w ktarym nastąpiło przyznanie. (zkar-
ga Wojewody Dolnośląskiego do WzA we Wro-
cławiu NK.II.0914-10/1/09 z dnia 14 stycznia
2009 r. na § ó ust. 2).
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R o z d z i a ł  II

Reuulamin owzmznaoania ioiałyu mołmoacmjneuo
ila imweyłowóo

§ 8

1. Wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego
nie może być niższa niż 100,00 PLN i wyższa
niż 400,00 PLN miesięcznie w zależności od
osiągnięć w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, jakości sprawowania nadzoru pedago-
gicznego oraz skutecznego zarządzania podległą
jednostką zapewniające ciągły rozwaj i dosko-
nalenie jakości jej pracy.

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje
Wajt Rminy na czas określony, nie kratszy niż
trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 9

1. Określając wysokość dodatku motywacyjnego
dla dyrektora Wajt Rminy uwzględnia:
a) sprawne, zgodne ze statutem i arkuszem or-

ganizacyjnym kierowanie szkołą,
b) dbałość o estetykę pomieszczeń, pomoce dy-

daktyczni i sprawność powierzonych urzą-
dzeń szkolnych,

c) prowadzenie właściwej polityki kadrowej, ak-
tywność zawodową nauczycieli (kształcenie,
doskonalenie, udział w pracach na rzecz śro-
dowiska lokalnego),

d) racjonalne gospodarowanie środkami finan-
sowymi: planowanie i realizowanie budżetu,
prowadzenie dokumentacji finansowo-księ-
gowej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych i powierzonych obo-
wiązkaw,

f) właściwą wspałpracę z organem prowadzą-
cym i nadzorującym szkołę,

g) aktywne i efektywne działanie w realizacji
Programaw Rządowych w sprawie dożywia-
nia dzieci i udzielania pomocy finansowej
dzieciom i uczniom na zakup podręcznikaw
i zakup jednolitego stroju,

h) organizowanie imprez szkolnych i w środowi-
sku lokalnym,

i) podejmowanie działań zwiększających do-
chody, zmniejszające wydatki szkoły,

j) przestrzeganie dyscypliny pracy,
k) wspałpracę z Radą Rodzicaw, środowiskiem

lokalnym,
l) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno-wy-

chowawczej i opiekuńczej,
m) organizację czasu wolnego uczniaw (zajęcia

pozalekcyjne, imprezy integracyjne).

R o z d z i a ł  III

Reuulamin owzmznaoania ioiałyu funycmjneuo
ila nauczmcieli

§ 10

1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
ktarym powierzono stanowisko kierownicze
przewidziane w statutach szkał. Prawo do do-
datku przysługuje także nauczycielom, ktarzy
wykonują obowiązki kierownicze w zastępstwie.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
określa Wajt Rminy, w granicach ustalonych
w tabeli. Wysokość dodatku funkcyjnego dla
wicedyrektora, kierownika ustala dyrektor
w granicach ustalonych w tabeli.

TABELA DODATKKW FUNKCZENZCH

Miesięcznie w PLN
Lp. ztanowisko

od do

1. Dyrektor przedszkola 300 550

2. Dyrektor szkoły liczącej od 6 do 11 oddziaław 4ó0 600

3. Dyrektor szkoły liczącej ponad 11 oddziaław 500 ó30
4. Wicedyrektor szkoły, zespołu szkał liczącej 12 od-

działaw i więcej liczącej
350 480

5. Kierownik (świetlicy lub stoławki) 300 500

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego
dla dyrektora bierze się pod uwagę:
a) wielkość szkoły: liczbę uczniaw (zmiano-

wość) i oddziaław,
b) liczbę pracownikaw pedagogicznych i obsłu-

gi,
c) ilość i stan techniczny administrowanych

obiektaw,
d) zakres prac administracyjno-finansowo-księ-

gowych wykonywanych przez szkołę,
e) prawidłową organizację pracy, dbałość o po-

wierzone mienie,

f) podnoszenie kwalifikacji związanych z pro-
wadzeniem szkoły,

g) jakość sprawowanego nadzoru pedagogicz-
nego i kontroli wewnętrznej,

h) działalność na rzecz poprawy bazy material-
nej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły,

i) terminowość i rzetelność wykonywanych za-
dań.

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do WzA we
Wrocławiu NK.II.0914-10/1/09 z dnia 14 stycznia
2009 r. na § 10 ust. 3 pkt e, pkt f, pkt g, pkt h,
pkt i).
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§ 11

1. Nauczycielowi, ktaremu powierzono wycho-
wawstwo klasy I–VI w szkole podstawowej lub
gimnazjum, przysługuje dodatek w wysokości
70 PLN miesięcznie.

2. Nauczycielowi, ktaremu powierzono wycho-
wawstwo oddziału w przedszkolu lub w grupach
dzieci 6-letnich, przysługuje dodatek w wysoko-
ści 80 PLN miesięcznie.

3. Nauczycielowi, ktaremu powierzono funkcję
opiekuna stażu, przysługuje dodatek w wysoko-
ści:
a) 60 PLN miesięcznie dla opiekuna nauczyciela

stażysty,
b) 50 PLN miesięcznie dla opiekuna nauczyciela

kontraktowego.
4. Nauczycielowi pełniącemu funkcję doradcy me-

todycznego przysługuje dodatek w wysokości
do 250,00 PLN miesięcznie.

5. Dodatki określone w pkt. 1–4 przyznaje dyrek-
tor.

§ 12

1. Dodatki funkcyjne wypłacone są w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.

R o z d z i a ł  IV

Reuulamin owzmznaoania ioiałyóo za oawunyi
owacm nauczmcieli

§ 13

1. Miesięczna wysokość dodatku za trudne warun-
ki pracy ustala się od 3% io 5% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatki za trudne warunki pracy przysługują
w takiej części, w jakiej godziny pracy w trud-
nych warunkach pozostają do obowiązującego
wymiaru zajęć nauczyciela.

3. Wysokość dodatku, o ktarym mowa w ust. 1,
w ramach posiadanych środkaw finansowych
dla nauczyciela ustala Dyrektor szkoły, a dla Dy-
rektora szkoły – Wajt Rminy.

§ 14

1. Prawo do dodatku, o ktarym mowa w art. 19
ust. 2 pkt. 2 – Karta Nauczyciela, powstaje
pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w ktarym nauczyciel został skierowa-
ny do pracy w innej szkole, a jeżeli skierowanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego
dnia.

2. Prawo do dodatku za uciążliwość pracy ustaje
z upływem okresu na jaki nauczyciel został skie-
rowany do innej szkoły lub z dniem rozwiązania
stosunku pracy.

(zkarga Wojewody Dolnośląskiego do WzA we
Wrocławiu NK.II.0914-10/1/09 z dnia 14 stycznia
2009 r. na § 14).

§ 15

W przypadku zbiegu tytuław do dodatku za trudne
lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysłu-
guje prawo do dodatku z każdego tytułu.

§ 16

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla
zdrowia przysługuje nauczycielom wykonującym
pracę w tych warunkach na podstawie odrębnych
przepisaw.

R o z d z i a ł  V

Reuulamin omnauwoizenia za uoizinm oonai-
ommiawooe i uoizinm iowaźnmch zakłęokło

§ 1ó

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową i jedną godzinę zastępstwa doraźnego
ustala się dzieląc stawkę osobistego wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za wa-
runki pracy, jeżeli praca odbywa się w takich
warunkach) przez miesięczną liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.

2. ztawka osobistego wynagrodzenia nie obejmuje
dodatku funkcyjnego.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela, o ktarej mowa
w pkt. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrągleniem do pełnych godzin w ten sposab, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, co naj-
mniej 0,5 godziny i wyżej liczy się za pełną go-
dzinę.

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodze-
nie ustalone w wysokości jak za godziny po-
nadwymiarowe.

§ 18

W przypadku gdy nauczycielowi nie można zapew-
nić zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin
w przeliczenia na jeden wymiar godzin tygodniowo,
a jest możliwość zatrudnienia go w dwach i więcej
wymiarach godzinowych, to dla uzyskania wartości
pełnego etatu przyjąć należy wartość arytmetyczną
przeliczając wartość godzin odpowiednią dla po-
szczegalnych wymiaraw. Każda godzina ponad to
wyliczenie arytmetyczne będzie godziną ponadwy-
miarową.

R o z d z i a ł  VI

Reuulamin owzmznaoania ioiałyu za omkzuuę lał
nauczmcielom

§ 19

1. Wysokość oraz warunki nabywania przez na-
uczyciela prawa do dodatku za wysługę lat
określaj ą przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczy-
ciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej i zportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogalnych
warunkaw przyznawania dodatkaw do wyna-



Dziennik Urzędowy
Wojewadztwa Dolnośląskiego Nr 9 –  ó8ó  – Poz. 190

grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami).

2. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, dla dyrektoraw Wajt Rminy.

3. Nauczycielom zatrudnionym w jednej szkole
w niepełnym wymiarze zajęć przysługuje doda-
tek za wysługę proporcjonalny do wymiaru za-
trudnienia. Nauczycielom zatrudnionym w kilku
szkołach na terenie Rminy przysługuje jeden do-
datek do pełnego etatu.

§ 20

Traci moc:
• Uchwała nr V/X/65/0ó Rady Rminy Wisznia

Mała z dnia 28 listopada 200ó r. w sprawie
ustalenia regulaminaw określających wysokość
i szczegałowe warunki przyznawania nauczy-
cielom zatrudnionym w oświatowych jednost-
kach organizacyjnych Rminy Wisznia Mała do-
datkaw do wynagrodzenia oraz szczegałowego
sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny

ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw.

• Uchwała nr V/X/6ó/0ó Rady Rminy z dnia
28 listopada 200ó r. w sprawie regulaminu
przyznawania dodatku za wysługę lat nauczy-
cielom zatrudnionym w placawkach oświato-
wych Rminy Wisznia Mała.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Wajtowi Rminy
Wisznia Mała.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wadztwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZEWODNICZPCZ
RADZ RMINZ

TADEUSZ WYRWAS
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewadzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcaw Warszawy 1, tel. 0-ó1/340-64-ó4,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewadzkiego we Wrocławiu Delegatura w Eeleniej Rarze, 58-506 Eelenia Rara, ul. Wiejska 29, tel. 0-ó5/ó64-ó2-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewadzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. zkarbka 3, tel. 0-ó6/856-08-00 w. 401,

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

tel. 0-ó4/849-40-ó0,

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańcaw Warszawy 1, tel. 0-ó1/340-62-02.
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