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1940 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE  
NR XXX/264/2009 

z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w zwiwzku z uchwałw nr V/43/2007 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 
27 marca 2007 r. w sprawie przystwpienia do sporzwdzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice-Krzepów 
w Głogowie oraz uchwałw nr VIII/74/2007 Rady Miejskiej 
w Głogowie w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2007 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przystwpienia do sporzwdze-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli 
Nosocice-Krzepów w Głogowie, uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Rmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedli Nosocice-Krzepów w 
Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje tereny 
położone w Głogowie w obrębach geodezyjnych 
XI – Krzepów i XIV – Nosocice, w granicach 
określonych na rysunku planu. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajwcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze 
względu na brak występowania takich tere-
nów; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania 
nieruchomości objętych planem miejscowym, 
ze względu na brak występowania takich te-
renów; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzwdzania i użytkowania te-
renów; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejwcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu 
na brak takich obszarów; 

5) granic obszarów wymagajwcych przekształ-
ceń lub rekultywacji, ze względu na brak ta-
kich obszarów; 

6) granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ze 
względu na brak takich obszarów; 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służwcych organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenów; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, ze względu na brak występowa-
nia takich pomników. 

§ 2 

Następujwce określenia stosowane w uchwale 
oznaczajw: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczajwca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędwcych li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
linia ta nie dotyczy takich elementów jak: części 
podziemnych obiektów budowlanych, balkonów, 
wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, oka-
pów, schodów, zespołów wejściowych i zada-
szeń nad wejściami do budynków, o ile ustalenia 
planu nie stanowiw inaczej; 

2) obowiwzujwca linia zabudowy – linia wzdłuż któ-
rej należy sytuowac zewnętrznw ścianę nowego 
budynku; 

3) przepisy szczególne – należy przez to rozumiec 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

4) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub działalności lub gru-
py tych kategorii, które jako jedyne sw dopusz-
czone na danym terenie lub w obiekcie; 

5) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to częśc przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która dominuje w danym terenie lub obiekcie w 
sposób określony w ustaleniach planu; 

6) przeznaczenie uzupełniajwce terenu lub obiektu – 
jest to częśc przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu; 

7) teren – częśc obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczajwcymi i oznaczona 
symbolem; 

8) wysokośc zabudowy – rozumie się przez to wy-
sokośc budynku wyrażonw w metrach, od śred-
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niego poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku, do górnej krawędzi kalenicy, 

9) powierzchnia biologicznie czynna – rozumie się 
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnościw oraz 
wodę powierzchnioww na działce, o powierzchni 
nie mniejszej niż 10 m2, urzwdzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniajwcym 
ich naturalnw wegetację. 

§ 3 

1. Integralnw częściw planu jest rysunek planu  
w skali 1:1000 stanowiwcy załwcznik graficzny 
nr 1, 2 i 3 do uchwały. 

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Głogowa stanowi 
załwcznik nr 4 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowi załwcznik nr 5 do 
uchwały. 

4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowi załwcznik nr 6 do uchwały. 

5. Następujwce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sw obowiwzujwcymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczajwce tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
3) symbole określajwce przeznaczenie terenów; 
4) obowiwzujwce i nieprzekraczalne linie zabu-

dowy; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług. 

6. Pozostałe oznaczenia graficzne majw charakter 
informacyjny. 

§ 4 

1. Ustala się następujwce kategorie przeznaczenia 
terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-

leży przez to rozumiec jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny lub zespół takich budyn-
ków wraz z budynkami garażowymi i gospo-
darczymi; 

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-
leży przez to rozumiec budynek mieszkalny 
wielorodzinny zawierajwcy więcej niż 2 
mieszkania lub ich zespół, a także części bu-
dynków niemieszkalnych, w których znajdujw 
się więcej niż 2 mieszkania wraz z obiektami 
towarzyszwcymi (garażami i budynkami go-
spodarczymi); 

3) usługi, w tym finanse, gastronomia, handel 
detaliczny (z wyłwczeniem sprzedaży paliw 
płynnych), obsługa firm, rzemiosło usługowe, 
służba zdrowia, turystyka; 

4) cmentarz – należy przez to rozumiec: cmen-
tarze, w tym kolumbaria, krematoria oraz 
usługi zwiwzane z obsługw cmentarza; 

5) ulice publiczne, ulice wewnętrzne, ciwgi pie-
sze, ciwgi pieszo-jezdne; 

6) parkingi; 
7) infrastruktura techniczna – należy przez to 

rozumiec sieci uzbrojenia technicznego, w 
szczególności sieci wodociwgowe, kanaliza-
cyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-

płownicze, telekomunikacyjne, obiekty im 
towarzyszwce. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które sw dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 5 

Ustala się następujwcy sposób zagospodarowania 
terenu i kompozycji urbanistycznej: 
1) dla terenów mieszkaniowych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami MN i MN/U ustala się 
maksymalnw powierzchnię zabudowy do 50% 
powierzchni działki; 

2) wszelkie obiekty budowlane powinny byc dosto-
sowane do otoczenia pod względem podstawo-
wych elementów formy architektonicznej, jak 
układ i rodzaj pokrycia dachu, konstrukcja i ma-
teriał elewacji zewnętrznej budynku, zastosowa-
ne detale jak okapy, podcienia, oprawa otworów 
okiennych i drzwiowych, okiennice, lukarny, ta-
rasy, balustrady i ogrodzenia, bramy, furtki oraz 
elementy przestrzenne reklam i znaków towa-
rowych, zaleca się stosowanie do budowy tech-
nologii i materiałów miejscowych; 

3) ogrodzenia posesji należy projektowac i realizo-
wac ze szczególnw dbałościw o estetykę zwłasz-
cza od strony ulic i placów, nie mogw one prze-
kraczac granic działek i linii rozgraniczenia ulic; 

4) postuluje się zwiększenie stanu zadrzewień  
i zakrzewień w formie zieleni izolacyjnej, obsa-
dzenia rzędowe ulic, naturalne ogrodzenia pose-
sji, należy odejśc od monokultur topolowych  
i stosowac bardziej zróżnicowane i trwałe ga-
tunki drzew; 

5) na obszarze objętym planem obowiwzuje lokali-
zacja miejsc postojowych na terenie, na którym 
usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca to-
warzyszw, o ile ustalenia planu nie stanowiw ina-
czej; 

6) lokalizacja obiektów budowlanych na działce 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy; 

7) dopuszcza się scalanie i podział działek. 

§ 6 

Ustala się następujwce zasady dotyczwce ochrony i 
kształtowania środowiska: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Rbiornika Wód Podziemnych 
GRWP 302 Pradolina Barycz-Głogów; 

2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 
przez wprowadzanw działalnośc; 

3) zanieczyszczone wody opadowe z powierzchni 
utwardzonych należy podczyścic przed ich od-
prowadzeniem do odbiornika; 

4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczyc na różne formy zieleni z elementami 
małej architektury; 

5) należy dwżyc do kompensacji powierzchni biolo-
gicznie czynnych; 

6) masy ziemne, usuwane bwdź przemieszczane w 
zwiwzku z realizacjw inwestycji należy zagospo-
darowac pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
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tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji; 

7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi. 

§ 7 

Ustala się następujwce zasady dotyczwce ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej 

obejmujwcw tereny, dla których przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę na wszelkie zamie-
rzenia inwestycyjne należy uzyskac opinię od-
powiednich służb konserwatorskich, co do ko-
nieczności prowadzenia prac ziemnych za ze-
zwoleniem konserwatorskim i w zakresie okre-
ślonym w tej opinii uzyskac od odpowiednich 
służb konserwatorskich pozwolenie na prace ar-
cheologiczne. Powyższe prace w formie nadzoru 
archeologicznego finansowane sw zgodnie z 
przepisami szczególnymi. Pozwolenie konserwa-
torskie należy uzyskac przed wydaniem pozwo-
lenia na budowę. 

2. Wszelkie prace prowadzone w rejonie i w pobli-
żu stanowisk archeologicznych majw byc prowa-
dzone pod nadzorem archeologicznym, w razie 
konieczności należy przeprowadzic badania ra-
townicze. Na tego typu prace należy uzyskac pi-
semnw zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Ra-
bytków. 

§ 8 

1. Ustala się następujwce ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę technicznw: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzic w obrębie linii rozgraniczajwcych 
ulic i innych terenów publicznych; 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w  
pkt 1, dopuszcza się wyłwcznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji tego 
ustalenia, po uzgodnieniu z właścicielem te-
renu i zarzwdcw sieci; 

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujw-
cej z planowanym zainwestowaniem, na wa-
runkach określonych przez właściciela sieci; 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmowac kompleksoww realizację uzbroje-
nia technicznego; 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
trycznw, odprowadzania ścieków, wód opa-
dowych oraz lokalizacji innych urzwdzeń 
technicznych na terenach określonych w § 1 
uchwały wymagajw uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponentów 
sieci; 

6) dopuszcza się możliwośc realizacji infrastruk-
tury technicznej, jako towarzyszwcej inwe-
stycjom na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje się 
następujwce ustalenia: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociwgo-

wej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-

niejwcych sieci oraz budowę nowych sieci  

i przyłwczy wodociwgowych, zgodnie z usta-
leniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunal-
nych przyjmuje się następujwce ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych doce-

lowo systemem sieci kanalizacji sanitarnej; 
dopuszcza się indywidualne przydomowe 
systemy oczyszczania ścieków sanitarnych,  
z zachowaniem wymagań, wynikajwcych  
z przepisów ochrony środowiska, 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejwcych sieci oraz budowę nowych przyłw-
czy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunka-
mi określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

3) do czasu realizacji systemu kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza się czasowo gromadzenie 
ścieków w bezodpływowych zbiornikach na 
ścieki.  

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych: 

a) niezanieczyszczonych: 
– docelowo systemem sieci kanalizacji 

deszczowej do odbiorników, 
– retencjonowanie lub rozswczanie na 

działce, 
b) zanieczyszczonych – systemem sieci ka-

nalizacji deszczowej do odbiorników, po 
ich podczyszczeniu; 

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłwczy kana-
lizacji deszczowej oraz przebudowę istniejw-
cych sieci kanalizacji ogólnospławnej, zgodnie 
z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujwce ustalenia: 
1) dostawa gazu docelowo z rozdzielczej sieci 

gazowej; 
2) ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę 

sieci oraz budowę nowych przyłwczy gazo-
wych zgodnie z warunkami określonymi  
w § 8 ust. 1 pkt 5. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje się 
następujwce ustalenia: 
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasila-

nie: 
a) gazem; 
b) energiw elektrycznw; 
c) z sieci ciepłowniczej; 
d) z odnawialnych źródeł energii; 
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt 2) 

2) obowiwzuje stosowanie urzwdzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę ist-
niejwcych sieci oraz budowę nowych przyłw-
czy sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami 
określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5; 

4) przebudowa przewodów ciepłowniczych koli-
dujwcych z zabudoww wyznaczonw planem na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycznw 
przyjmuje się następujwce ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniejwcych  

i projektowanych stacji transformatorowych  
i sieci średniego i niskiego napięcia; 
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2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych śred-
niego i niskiego napięcia wraz z budoww sta-
cji transformatorowych, wykonanych w za-
leżności od sposobu zagospodarowania tere-
nów jako wbudowane lub obiekty wolno sto-
jwce na wydzielonych działkach lub na terenie 
własnym inwestora z zapewnieniem dogod-
nego do nich dojazdu, na warunkach określo-
nych przez właściciela sieci; 

3) ustala się obowiwzek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejwcych  
i projektowanych sieci elektroenergetycz-
nych. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiwzujw zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego. 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych przyjmuje 
się następujwce ustalenia: 
1) dopuszcza się przyłwczenie do sieci teleko-

munikacyjnej; 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunika-

cyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami 
sieci; 

3) zakaz budowy wolno stojwcych wież i masz-
tów telefonii komórkowej na terenach miesz-
kaniowych i mieszkalno-usługowych. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla terenów 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10.3.MW ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna. 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (finanse, gastronomia, handel deta-
liczny, kultura, obsługa firm, rzemiosło, 
służba zdrowia, turystyka.); 

b) dojazdy wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) parkingi i garaże; 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) wysokośc budynku mieszkalnego maksymalnie 
3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe; 

4) dach stromy symetryczny dwuspadowy w 
układzie kalenicowym wzdłuż ul. ukacjowej; 

5) dopuszcza się parterowe obiekty gospodarcze 
i garaże w formie zwartego zespołu; 

6) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

7) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 

paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę; 

8) dopuszcza się usługi tylko w parterze w bu-
dynku mieszkalnym, zakaz lokalizacji nowych 
usług w budynkach wolno stojwcych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) urzwdzenie w miarę możliwości placu zabaw; 
2) obowiwzek przeznaczenia co najmniej 10% 

powierzchni terenu na zieleń – powierzchnię 
biologicznie czynnw; 

3) zakazuje się od strony ulicy stosowania ogro-
dzenia z prefabrykatów betonowych; 

4) zakaz lokalizacji garaży wolno stojwcych. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-

jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej; dojazd do terenu od strony  
ul. ukacjowej. 

§ 10 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2.1.MN i 10.2.MN ustala się nastę-
pujwce przeznaczenie: 
1) podstawowe zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna: tereny przeznaczone na powiększe-
nie przyległych działek zabudowy jednoro-
dzinnej; 

2) uzupełniajwce: infrastruktura techniczna. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-

zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów 

publicznych wprowadza się stosowanie ele-
mentów kamiennych, ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania 
stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z 
prefabrykatów betonowych; 

2) należy przeznaczyc co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 2.1.MN od strony ul. Dol-

nej; 
2) dojazd do terenu 10.2.MN od strony ul. Klo-

nowej. 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 10.1.MN ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) ulice wewnętrzne i ciwgi piesze; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-
sunku planu; 

2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach,  
o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

5) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodar-
cze wolno stojwce lub bliźniacze, w formie 
architektonicznej nawiwzujwcej do zabudowy 
mieszkaniowej; 

6) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

7) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) dla terenów ustala się minimalnw powierzch-

nię nowych działek przeznaczonw pod zabu-
dowę na 700 m2; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich, znajdujwcych się poza 
granicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) możliwośc włwczenia terenów do istniejwcych 
działek swsiednich; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw, 

7) zazielenienie terenów nie zabudowanych; 
8) należy zapewnic co najmniej 2 stanowiska 

postojowe na posesji dla samochodu osobo-
wego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w 
garażu). 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd z ul. ukacjowej przez te-
ren oznaczony symbolem: 10.4.KDW. 

§ 12 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25.6.MN ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) ulice wewnętrzne i ciwgi piesze; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach,  
o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

5) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodar-
cze wolno stojwce lub bliźniacze, w formie 
architektonicznej nawiwzujwcej do zabudowy 
mieszkaniowej; 

6) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

7) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na  
700 m2; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich, znajdujwcych się poza 
granicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) możliwośc włwczenia terenów do istniejwcych 
działek swsiednich; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw, 

7) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
8) należy zapewnic co najmniej 2 stanowiska 

postojowe na posesji dla samochodu osobo-
wego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w 
garażu). 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenów ozna-
czonych symbolami: 011 KD1/2 i 25.9.KD-D. 
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§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami 32.1.MN ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce 

a) ulice wewnętrzne i ciwgi piesze; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach,  
o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

5) dopuszcza się garaże oraz obiekty gospodar-
cze wolno stojwce lub bliźniacze, w formie 
architektonicznej nawiwzujwcej do zabudowy 
mieszkaniowej; 

6) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

7) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych dzia-

łek przeznaczonw pod zabudowę na 700 m2; 
2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-

acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich, znajdujwcych się poza 
granicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) możliwośc włwczenia terenów do istniejwcych 
działek swsiednich; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw, 

7) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
8) należy zapewnic co najmniej 2 stanowiska 

postojowe na posesji dla samochodu osobo-
wego (dopuszcza się, aby jedno z nich było w 
garażu). 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem: 32.2.KD-D. 

§ 14 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3.1.MN/U, 3.2.MN/U i 3.3.MN/U 
ustala się następujwce przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne,, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o 
kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

5) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

6) usługi mogw byc zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług nie może byc większa niż 
70 m2, 

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje w tym poddasze użyt-
kowe; 

9) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na 700 m2; 
2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-

acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
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szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno z 
nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu).  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 3.1.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 3.8.KD-D, 04KL1/2 
i projektowanej drogi na terenie 35PS (poza 
granicami planu); 

2) dojazd do terenu 3.2.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 3.8.KD-D, 3.9.KD-D 
i projektowanej drogi na terenie 35PS (poza 
granicami planu); 

3) dojazd do terenu 3.3.MN/U od ul. ukacjowej 
poprzez drogi wewnętrzne lub służebnośc 
drogoww. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3.4.MN/U ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) infrastruktura techniczna. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-

jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, 
równoległe kalenicowo do ul. ukacjowej  
o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

5) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

6) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) dla ogrodzeń od strony dróg i innych terenów 

publicznych wprowadza się stosowanie ele-
mentów kamiennych, ceglanych, drewnia-
nych i metalowych z zakazem stosowania 
stali zbrojeniowej, siatki oraz ogrodzenia z 
prefabrykatów betonowych; 

2) należy przeznaczyc co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony ul. ukacjowej. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 11.1.MN/U ustala się następujwce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, o 
kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

5) usługi mogw byc zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług nie może byc większa niż 
70 m2, 

6) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej 

7) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

8) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
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1) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych; 

2) należy przeznaczyc co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

3) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

4) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
5) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno  
z nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu).  

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od ul. Dolnej i terenu 
05KD1/2. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 21.1.MN/U, 21.2.MN/U, 21.3MN/U  
i 21.4.MN/U ustala się następujwce przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

4) dachy strome o symetrycznych połaciach,  
o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

5) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

6) usługi mogw byc zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług nie może byc większa niż 
70 m2, 

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

9) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na  
700 m2; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno z 
nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu).  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 21.1.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 21.5.KD-D (ul. Dol-
na), 21.7.KDW; 

2) dojazd do terenu 21.2.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 21.8.KD-D; 

3) dojazd do terenu 21.3.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 21.6.KD-D (ul. Dol-
na), 21.8.KD-D, ul. ukacjowej (01KL1/2); 

4) dojazd do terenu 21.4.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem 21.9.KD-D i z  
ul. ukacjowej (01KL1/2). 

§ 18 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 21.12.MN/U i 21.13.MN/U ustala się 
następujwce przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
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1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-
dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się lokalizację budynków gara-
żowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług 
jak na rysunku planu; 

4) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym pod-
dasze użytkowe; dopuszcza się piwnice w 
zależności od poziomu wód gruntowych; 

5) dla zabudowy mieszkaniowej dachy strome 
o symetrycznych połaciach i kwcie nachyle-
nia 30o–45o, kryte dachówkw ceramicznw 
lub cementoww; dla usług dachy o kwcie na-
chylenia 15o–45o z możliwościw krycia bla-
chw dachówkopodobnw; 

6) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

7) na terenach objętych strefw sanitarnw od 
cmentarza (istniejwcw i projektowanw) zaka-
zuje się lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej, a dopuszcza zabudowę usługoww, 
gospodarczw i garaże; 

8) poza terenami objętymi strefw sanitarnw od 
cmentarza, dopuszcza się w zabudowie 
mieszkaniowej usługi, które mogw byc zlo-
kalizowane tylko w budynku mieszkalnym 
na parterze, powierzchnia użytkowa usług 
nie może byc większa niż 70 m2, 

9) garaże i obiekty gospodarcze wolno stojwce 
lub bliźniacze, w formie architektonicznej 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

10) wysokośc budynków gospodarczych mak-
symalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze 
użytkowe; 

11) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się 
remonty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę miesz-
kanioww na 700 m2; dopuszcza się możli-
wośc wydzielenia działek pod usługi z terenu 
położonego w strefie sanitarnej od cmenta-
rza; 

2) zawarta w pkt 1) min. powierzchnia działek 
nie dotyczy sytuacji, w której wydzielenie 
działki służy powiększeniu innej działki, w 
tym działek włwczonych lub przyłwczonych do 
istniejwcych działek swsiednich znajdujwcych 
się poza granicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno  
z nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu); 

c) dla zabudowy usługowej – 1 stanowisko 
postojowe na posesji dla samochodu oso-
bowego na każde 50 m2 powierzchni 
użytkowej usług. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 21.12.MN/U od strony te-

renu oznaczonego symbolem: 21.10.KD-D; 
2) dojazd do terenu 21.13.MN/U od strony te-

renu oznaczonego symbolem: 21.10.KD-D, 
21.11.KD-D i ul. ukacjowej (01KL1/2). 

§ 19 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 25.2.MN/U, 25.4.MN/U ustala się 
następujwce przeznaczenie: 
1) podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi;  

2) uzupełniajwce: 
a) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

4) dachy ukośne o symetrycznych połaciach 
oraz kwcie nachylenia: 30o–45o dla zabudowy 
mieszkaniowej i 15o–45o dla zabudowy usłu-
gowej, kryte dachówkw ceramicznw, cemen-
toww lub blachw; 

5) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

6) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usług – alternatywnie lub w sposób 
łwczny;  

7) dopuszczalne formy zabudowy: wolno stojw-
ca i bliźniacza;  

8) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
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nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej lub 
usługowej; 

9) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na  
600 m2 dla zabudowy wolno stojwcej  
i 350 m2 dla zabudowy bliźniaczej; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno  
z nich było w garażu); 

b) dla usług – 1 miejsce postojowe dla sa-
mochodu osobowego na każde 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 25.2.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 25.7.KD-L; 
2) dojazd do terenu 25.4.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 25.7.KD-L, 
25.8.KD-D. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25.5.MN/U ustala się następujwce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-

sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy strome o symetrycznych połaciach, o 
kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

5) usługi w budynkach mieszkalnych, tylko w 
parterach, powierzchnia użytkowa usług nie 
może byc większa niż 50% powierzchni za-
budowy, 

6) dopuszcza się budynki usługowe o funkcji 
oświatowo-kulturowej (tj. dom parafialny, 
świetlica) bez funkcji mieszkaniowej; 

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

9) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na  
1000 m2; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno z 
nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu); 

c) dla zabudowy usługowej – 1 stanowisko 
postojowe na posesji dla samochodu oso-
bowego na każde 50 m2 powierzchni 
użytkowej usług. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem: 25.9.KD-D, z ul. ukacjowej 
(01KL1/2). 
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§ 21 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 36.1.MN/U, 36.2.MN/U i 36.3.MN/U 
ustala się następujwce przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

4) dachy strome o symetrycznych połaciach,  
o kwcie nachylenia 300–450, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

5) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

6) usługi mogw byc zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług nie może byc większa niż 
70 m2, 

7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

9) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na 700 m2; 
2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-

acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 

czynnw, a dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 36.3.MN/U należy przezna-
czyc co najmniej 10% niezabudowanej po-
wierzchni działki na zieleń wysokw nasadzonw 
od strony ul. Rudnowskiej; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno z 
nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu).  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 36.1.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 36.4.KD-D, ul. uka-
cjowej; 

2) dojazd do terenów 36.2.MN/U i 36.3.MN/U 
od strony terenu oznaczonego symbolem: 
36.4.KD-D. 

§ 22 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 43.1.MN/U, 43.2.MN/U, 43.3.MN/U, 
43.4.MN/U, 43.5.MN/U, 43.6.MN/U, 
43.7.MN/U i 43.8.MN/U ustala się następujwce 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi (z wyjwtkiem usług rzemiosła uciwż-
liwego takiego jak warsztaty samochodo-
we, stolarskie itp.); 

b) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się zlokalizowanie budynków ga-
rażowych i gospodarczych w głębi działki in-
westora; 

3) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 
przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

4) dachy strome o symetrycznych połaciach, o 
kwcie nachylenia 30o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw lub cementoww; 

5) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy; 

6) usługi mogw byc zlokalizowane tylko w bu-
dynku mieszkalnym na parterze, powierzch-
nia użytkowa usług nie może byc większa niż 
70 m2, 
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7) garaże oraz obiekty gospodarcze wolno sto-
jwce lub bliźniacze w formie architektonicznej, 
nawiwzujwcej do zabudowy mieszkaniowej; 

8) wysokośc budynków gospodarczych maksy-
malnie 2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-
kowe; 

9) dla budynków gospodarczych niespełniajw-
cych warunków określonych w niniejszym 
paragrafie istniejwcych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się re-
monty i przebudowę. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę na  
700 m2; 

2) ustalenia zawarte w pkt 1) nie dotyczw sytu-
acji, w której wydzielenie działki służy po-
większeniu innej działki, w tym działek włw-
czonych lub przyłwczonych do istniejwcych 
działek swsiednich znajdujwcych się poza gra-
nicami planu; 

3) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych do-
jazdów, ulic wewnętrznych i ciwgów pie-
szych, na etapie podziałów terenu pod działki 
budowlane; 

4) należy przeznaczyc co najmniej 20% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych; 

6) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
7) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 stanowi-
ska postojowe na posesji dla samochodu 
osobowego (dopuszcza się, aby jedno  
z nich było w garażu); 

b) dla zabudowy mieszkaniowej z usługami – 
3 stanowiska postojowe na posesji dla 
samochodu osobowego (dopuszcza się, 
aby jedno z nich było w garażu).  

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 43.1.MN/U od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 43.9.KD-L, 
43.10.KD-D; 

2) dojazd do terenu 43.2.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 43.9.KD-L, 
43.10.KD-D, 43.12.KD-D, 43.13.KD-D; 

3) dojazd do terenu 43.3.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 43.12.KD-D, 
43.13.KD-D; 

4) dojazd do terenu 43.4.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 43.9.KD-L, 
43.13.KD-D; 

5) dojazd do terenu 43.5.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 38.1.KD-D, 
43.9.KD-L, 43.11.KD-D, ul. Kościelnej; 

6) dojazd do terenu 43.6.MN/U od strony terenu 
oznaczonego symbolem: 43.9.KD-L, 
43.11.KD-D; 

7) dojazd do terenów 43.7.MN/U i 43.8.MN/U 
od strony terenu oznaczonego symbolem: 
43.9.KD-L, 43.14.KD-D. 

§ 23 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25.1.U ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe – usługi; 
2) uzupełniajwce: 

a) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
b) parkingi; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak 

na rysunku planu; 
2) maksymalna wysokośc zabudowy nie może 

przekraczac 9.0 m i maksymalnie zawierac 
dwie kondygnacje nadziemne, w tym podda-
sze użytkowe; dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemnw w zależności od po-
ziomu wód gruntowych; 

3) dachy ukośne o symetrycznych połaciach, o 
kwcie nachylenia 15o–45o, kryte dachówkw 
ceramicznw, cementoww lub blachw dachów-
kopodobnw; 

4) zakaz stosowania dachów o mijajwcych się 
połaciach na wysokości kalenicy. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) ustala się minimalnw powierzchnię nowych 

działek przeznaczonw pod zabudowę usługo-
ww na 1000 m2; 

2) ustala się obowiwzek całościowego i jednoli-
tego zagospodarowania terenów, w tym wy-
konanie: posadzek, oświetlenia i małej archi-
tektury; 

3) nie dopuszcza się mieszkań funkcyjnych to-
warzyszwcych działalności usługowej; 

4) należy zapewnic co najmniej 1 stanowisko 
postojowe na posesji dla samochodu osobo-
wego na każde 50 m2 powierzchni użytkowej 
usług; 

5) zakazuje się stosowania od strony ulic ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych i siatki 
ogrodzeniowej; 

6) należy przeznaczyc co najmniej 10% po-
wierzchni działki na powierzchnię biologicznie 
czynnw; 

7) od strony cmentarza należy nasadzic zieleń 
wysokw. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem: 25.7.KD-L. 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25.3.U/MN ustala się następujwce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe:  

a) usługi; 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 

jako funkcja towarzyszwca usługom 
2) uzupełniajwce: 
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a) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
b) parkingi i garaże; 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalna i obowiwzujwca linia zabu-

dowy jak na rysunku planu z zastrzeżeniem 
pkt 2); 

2) dopuszcza się lokalizację budynków garażo-
wych i gospodarczych w głębi działki inwe-
stora; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy dla usług jak 
na rysunku planu; dotyczy również garaży  
i zabudowy gospodarczej; 

4) forma zabudowy: wolno stojwca lub bliźnia-
cza; dla działek położonych od strony terenu 
25.7.KD-L dopuszcza się również zabudowę 
szeregoww; 

5) maksymalna wysokośc zabudowy usługowej 
nie może przekraczac 6.0 m i maksymalnie 
może zawierac jednw kondygnację nadziem-
nw; dopuszcza się piwnice jako kondygnację 
podziemnw, w zależności od poziomu wód 
gruntowych; dach płaski o nachyleniu  
5o–20o; dopuszczalna lokalizacja usług w bu-
dynku mieszkalnym; 

6) maksymalna wysokośc zabudowy mieszka-
niowej nie może przekraczac 9.0 m i maksy-
malnie może zawierac dwie kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytkowe; do-
puszcza się piwnice jako kondygnację pod-
ziemnw w zależności od poziomu wód grun-
towych; dachy strome o symetrycznych po-
łaciach, o kwcie nachylenia 30o–45o, kryte 
dachówkw ceramicznw lub cementoww; 

7) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej 
obowiwzuje jednolita forma architektoniczna 
obiektów;  

8) garaże, w formie wbudowanej lub wolno sto-
jwce o wysokości jednej kondygnacji, przykry-
te dachami o kwcie nachylenia połaci dacho-
wych od 35o do 45o, kryte dachówkw lub ma-
teriałem dachówkopodobnym; dopuszcza się 
dach płaski w przypadku połwczenia garażu  
z zabudoww usługoww; 

9) dla działek wydzielanych od strony drogi 
25.8.KD-D, położonych poza strefw ochronnw 
cmentarza dopuszcza się możliwośc rezygna-
cji z usług. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) zakaz lokalizacji funkcji mieszkalnej w obrębie 

strefy ochronnej cmentarza; 
2) dla zabudowy szeregowej (od strony terenu 

oznaczonego symbolem 25.7.KD-L) – obowiw-
zek jednolitego zagospodarowania publicznie 
dostępnej części terenu przed usługami, w tym 
wykonanie: posadzek, oświetlenia i małej ar-
chitektury; 

3)  dla ogrodzeń od strony dróg publicznych 
wprowadza się stosowanie elementów ka-
miennych, ceglanych, drewnianych i metalo-
wych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej, 

siatki oraz ogrodzenia z prefabrykatów beto-
nowych; 

4) zazielenienie terenów niezabudowanych; 
5) należy zapewnic co najmniej: 

a) dla każdego mieszkania – 2 miejsca posto-
jowe na posesji dla samochodu osobowe-
go (dopuszcza się, aby jedno z nich było 
w garażu); 

b) dla usług – 1 miejsce postojowe dla sa-
mochodu osobowego na każde 50 m2 po-
wierzchni użytkowej usług. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenów ozna-
czonych symbolem: 25.7.KD-L, 25.8.KD-D,  
ul. ukacjowej (01KL1/2). 

§ 25 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 24.2.RC ustala się następujwce przezna-
czenie: 
1) podstawowe: cmentarz; 
2) uzupełniajwce: 

a) ciwgi piesze; 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) w przypadku realizacji usługi zwiwzanej z ob-

sługw cmentarza (kaplica pogrzebowa) mak-
symalna wysokośc zabudowy nie może prze-
kraczac 6.0 m (dopuszcza się wieżę do 12 m 
wysokości) i maksymalnie zawierac jednw 
kondygnacje nadziemnw, dopuszcza się piw-
nicę jako kondygnację podziemnw w zależno-
ści od poziomu wód gruntowych; 

2) dach stromy o symetrycznych połaciach i kw-
cie nachylenia 30o–45o, kryty dachówkw ce-
ramicznw lub cementoww; 

3) zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-

jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) obowiwzek całościowego i jednolitego zago-

spodarowania terenu, w tym wykonanie: po-
sadzek, oświetlenia i małej architektury; 

2) dopuszcza się lokalizację wejścia na cmentarz 
od strony terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25.7.KD-L. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej – dojazd od strony terenu ozna-
czonego symbolem: 25.7.KD-L, przez teren 
24.3.KS/U. 

§ 26 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3.5.R i 3.6.R ustala się następujwce 
przeznaczenie podstawowe: rolnicze. Dopuszcza 
się infrastrukturę technicznw. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: zakaz zabudowy. 
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3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi 
komunikacyjnej: 
1) dojazd do terenu 3.5.R od strony terenu 

oznaczonego symbolem: 3.8.KD-D, 3.9.KD-D, 
04KL1/2 (poza granicami planu); 

2) dojazd do terenu 3.6.R od ul. ukacjowej, ul. 
Krótkiej lub ul. Rudnowskiej lub w inny spo-
sób, poprzez drogi wewnętrzne lub służebno-
ści drogowe. 

§ 27 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3.7.KD-L ustala się następujwce przezna-
czenie: ulica klasy lokalnej – łwcznie z terenem 
04KL1/2. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokośc w liniach rozgraniczajwcych jak na 

rysunku planu z dopuszczalnościw tolerancji  
1 m; 

2) szerokośc jezdni w zależności od potrzeb i lo-
kalnych uwarunkowań; 

3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 
rowerowa w zależności od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 25.7.KD-L ustala się następujwce prze-
znaczenie: ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokośc w liniach rozgraniczajwcych jak na 

rysunku planu z dopuszczalnościw tolerancji  
1 m; 

2) szerokośc jezdni – min. 6.0 m; 
3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 

rowerowa w zależności od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań; 

4) dopuszcza się możliwośc zlokalizowania przy-
stanku autobusowego i postoju taksówek; 

5) dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojo-
wych przy terenie 24.2.RC. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 43.9.KD-L ustala się następujwce prze-
znaczenie: ulica klasy lokalnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokośc w liniach rozgraniczajwcych jak na 

rysunku planu z dopuszczalnościw tolerancji  
1 m; 

2) szerokośc jezdni – min 6.0 m; 
3) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 

rowerowa w zależności od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań; 

4) dopuszcza się możliwośc zlokalizowania przy-
stanku autobusowego i postoju taksówek. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się 
na realizację celu publicznego. 

§ 30 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3.8.KD-D, 3.9.KD-D, 21.5.KD-D, 
21.6.KD-D, 21.8.KD-D, 21.9.KD-D, 21.10.KD-D, 
21.11.KD-D, 25.8.KD-D, 25.9.KD-D, 32.2.KD-D, 
36.4.KD-D, 38.1.KD-D, 43.10.KD-D, 43.11.KD-D, 
43.12.KD-D, 43.13.KD-D i 43.14.KD-D ustala 
się następujwce przeznaczenie: ulica klasy dojaz-
dowej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokośc w liniach rozgraniczajwcych jak na 

rysunku planu z dopuszczalnościw tolerancji  
1 m; 

2) szerokośc jezdni – min. 5.0 m z zastrzeże-
niem pkt 3); 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 3.9.KD-D, 21.5.KD-D, 21.6.KD-D, 
21.11.KD-D i 25.9.KD-D szerokośc jezdni w 
zależności od potrzeb i lokalnych uwarunko-
wań; 

4) chodnik, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka 
rowerowa w zależności od potrzeb i lokal-
nych uwarunkowań. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1,, przeznacza 
się na realizację celu publicznego. 

§ 31 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 24.3.KS/U ustala się następujwce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: parking; 
2) uzupełniajwce: 

a) usługi zwiwzanej z obsługw cmentarza; 
b) zieleń izolacyjna; 
c) ulice wewnętrzne, ciwgi piesze; 
d) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiwzujw 
następujwce ustalenia dotyczwce zagospodaro-
wania terenu: 
1) dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe 

zwiwzane z obsługw cmentarza, tymczasowe 
obiekty usługowe nie mogw przekroczyc 20% 
terenu; 

2) urzwdzenie chodnika, oświetlenia i zieleni w 
zależności potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 

3) zakaz lokalizacji garaży; 
4) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-

chitektury; 
5) zakaz wygradzania parkingu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiwzu-
jw następujwce ustalenia dotyczwce obsługi ko-
munikacyjnej dojazd od strony terenu oznaczo-
nego symbolem 25.7.KD-L, ul. ukacjowej 
(01KL1/2). 

§ 32 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 10.4.KDW i 21.7.KDW ustala się 
przeznaczenie: ulica wewnętrzna. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiw-
zujw następujwce ustalenia dotyczwce zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokośc w liniach rozgraniczajwcych jak na 

rysunku planu; 
2) chodnik, oświetlenie i zieleń w zależności od 

potrzeb i lokalnych uwarunkowań; 
3) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

przeznaczenie dróg wewnętrznych pod ciwgi 
piesze i pieszo-jezdne. 

4) dopuszcza się włwczenie terenu 10.4.KDW w 
teren 10.1.MN, w przypadku wyznaczenia na 
nim tylko jednej działki budowlanej. 

R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 33 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym ustala się wysokośc stawki pro-
centowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej usta-
wy, na 30%. 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 35 

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

PRRgWODNICRZCW 
RuDW MIgJSKIgJ 

 
RADOSŁAW POBOL 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 

 
 

 
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa 
 
 
Stwierdza się zgodnośc zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa” (uchwała nr XXXV/307/2005 Rady 
Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2005 roku). 

 
 
 
 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Rada Miejska w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych: 
a) w trakcie pierwszego wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie do publicznego wglwdu  
(w okresie od 21 sierpnia 2008 r. do 22 września 2008 r.) oraz w terminie wyznaczo-
nym na składanie uwag, ustalonym na dzień 7 października 2008 r., 

b) w trakcie ponownego wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie do publicznego wglwdu  
(w okresie od 5 grudnia 2008 r. do 9 stycznia 2009 r.) oraz w terminie wyznaczonym 
na składanie uwag, ustalonym na dzień 26 stycznia 2009 r.,  

w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) postanawia: 

1. Uwagę Pana Stanisława Węglarza uwzględnic w całości. 
Stanisław Węglarz pismem z dnia 1 października 2008 r. (uwaga dotyczy dz. nr 
42/4, 41/3, 40/3 obręb Krzepów) – nie wyraził zgody na projektowane łwczenie czę-
ści działki nr 40/3 z działkw swsiada, jak również drogi własnej na działce o nr 42/4. 
Raproponowany w projekcie zmiany planu podział terenu na działki budowlane nie ma 
charakteru obowiwzujwcego (nie jest ustaleniem planu), co oznacza, że możliwe jest 
ustalenie innych granic podziału, stosownie do potrzeb, także w wersji zapropono-
wanej przez Pana Stanisława Węglarza. Propozycja ta została ujęta w poprawionym 
rysunku planu. 

2. Uwag Państwa Jarosława i Joanny Naparło nie uwzględnic. 
Jarosław i Joanna Naparło pismem z dnia 3 października 2008 r. (uwaga dotyczy  
dz. 38/1, 39 obręb Krzepów) – wnieśli uwagi dot. przesunięcia drogi 36.4.KD-D w 
kierunku działki 37/8 oraz możliwości niezależnego podziału działek przez właścicieli. 
Umiejscowienie w projekcie planu ww. sięgacza drogi w części na dz. nr 38/1 oraz  
dz. nr 37/8 wynikało z przyjęcia  zasady „udziału” poszczególnych właścicieli grun-
tów w realizacji układu komunikacyjnego, proporcjonalnego do wielkości posiadanych 
gruntów objętych planem (tereny 36.2.MN/U i 36.3.MN/U). Przesunięcie sięgacza na 
granicę z działkw nr 37/8 zmieniłoby te relacje na niekorzyśc właściciela działki nr 
37/8. Właścicielom ww. działek zaproponowano korektę rozwiwzań drogowych, które 
jednak nie dotyczw dz. nr 39, będwcej własnościw Państwa Naparło. Co do możliwo-
ści niezależnego podziału działek przez właścicieli, wskazane na rysunku planu po-
działy wewnętrzne nie sw ustaleniami planu, a wskazujw jedynie na propozycje auto-
rów planu. Oznacza to, że podziały te mogw następowac w istniejwcych granicach 
działek, przez co złożona uwaga jest nieuzasadniona. 

3. Uwagę Pani glżbiety Rosińskiej nie uwzględnic. 
glżbieta Rosińska pismem z dnia 15 września 2008 r. (uwaga dotyczy dz. nr 56/5 
obręb Nosocice) – nie wyraziła zgody na przekształcenie działki na cele budowlane. 
Uznaje się, że projektowana droga dojazdowa 3.4.KD-D spowoduje odcięcie połu-
dniowej części działki nr 56/5 o szer. ok. 18.0 m, co zdecydowanie obniży jej przy-
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datnośc pod cele budowlane. W zwiwzku z powyższym zaproponowano „przesunię-
cie” drogi w kierunku północnym o ok. 4.0 m, przez co wydzielona działka została 
poszerzona do 22.0 m, co jest wystarczajwce dla przeznaczenia jej pod zabudowę 
mieszkanioww jednorodzinnw. Realizacja przedmiotowej drogi jest konieczna dla po-
prawy obsługi komunikacyjnej oraz infrastrukturalnej istniejwcej i projektowanej zabu-
dowy przy ul. ukacjowej. W tej sytuacji uzasadnione wydaje się także przeznaczenie 
całej działki nr 56/5 pod cele budowlane (mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami), 
co P. Rosińska, po wprowadzeniu ww. zmian w projekcie planu, ostatecznie  zaak-
ceptowała. 

4. Uwagi Państwa urlety i Jarosława Jaworskich nie uwzględnic. 
urleta i Jarosław Jaworscy pismem z dnia 9 września 2008 r. – nie wyrazili zgody 
na projekt zmiany planu w zakresie rozwiwzań komunikacyjnych dla działki nr 56/15 
– obręb Nosocice. 
W obowiwzujwcym planie miejscowym Os. Nosocice-Krzepów (uchwała Rady Miej-
skiej w Głogowie nr XLVII/382/98 z dnia 24 marca 1998 r.) działka nr 56/15, na któ-
rej państwo Jaworscy wybudowali dom, leżała w obrębie terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1UC/MN, dla którego obsługę komunikacyjnw przewidywano z 
drogi oznaczonej w planie symbolem 02KD 1/2. Ustalenia te zachowujw moc, ponie-
waż zarówno teren 1UC/MN jak i droga 02KD1/2  nie sw objęte niniejszw zmianw pla-
nu. 
Sposób obsługi komunikacyjnej działki nr 56/15, a zwłaszcza jej dostępu do drogi 
publicznej musiał byc określony przez jej uprzedniego właściciela na etapie wydziela-
nia geodezyjnego działki. Warunki te stanowiły podstawę do sposobu zagospodaro-
wania działki i winny byc zapisane w akcie notarialnym. 
Widniejwca na mapie działka nr 56/4 o szer. ok. 3.0 m nie stanowi drogi, lecz pry-
watny grunt rolny III klasy bonitacyjnej. W projekcie zmiany planu jest on uwzględ-
niony w ramach terenów brutto, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-
usługoww. Istnieje możliwośc przekształcenia jej w drogę wewnętrznw, prywatnw, z 
dostosowaniem jej parametrów do potrzeb. Nie będzie jednak ona drogw publicznw, a 
co za tym idzie gmina miejska nie będzie uczestniczyc w kosztach jej realizacji. 

5. Uwagę Państwa Rofii Pielucha i Janusza Pielucha uwzględnic w całości. 
Rofia Pielucha i Janusz Pielucha pismem z dnia 15 września 2008 r. (uwaga dotyczy 
dz. nr 53 obręb Nosocice) – nie wyrazili zgody na przekształcenie działki na cele bu-
dowlane. 
Ponieważ zmiana planu obejmuje jedynie częśc działki nr 53, uwagę Państwa Rofii 
Pielucha i Janusza Pielucha uwzględniono w całości, w granicach objętych zmianw 
planu. 

6. Uwagę Państwa Roberta Sikorskiego i Barbary Lipnickiej-Sikorskiej uwzględnic. 
Robert Sikorski i Barbara Lipnicka-Sikorska pismem z dnia 2 września 2008 r. uwaga 
dotyczy (dz nr 4 obręb Krzepów) – wnieśli uwagę w sprawie zmiany przebiegu granic 
dla terenu 21.12.KS. 
uktualizowana wersja projektu zmiany planu przewiduje rozbudowę cmentarza w kie-
runku wschodnim na działkę nr 61 wraz z wydzieleniem drogi lokalnej, przy której 
zlokalizowane zostanw miejsca postojowe. Takie rozwiwzanie powoduje, że zrezy-
gnowano z wydzielania odrębnego, dużego parkingu dla potrzeb cmentarza (w po-
przedniej wersji planu teren 21.12.KS) a tym samym z wkraczania na tereny prywat-
ne, w tym będwcw w posiadaniu Państwa Roberta Sikorskiego i Barbary Lipnickiej- 
-Sikorskiej działkę nr 4.  

7. Uwagi Państwa Pawła i Joanny Dudki nie uwzględnic. 
Paweł i Joanna Dudka pismem z dnia 3 października 2008 r. (uwaga dotyczy dz.  
nr 38/1 obręb Krzepów) – wnieśli uwagę dot. przesunięcia planowanej drogi 
36.4.KD-D w kierunku działki 37/8. 
Umiejscowienie w projekcie planu ww. sięgacza drogi w części na dz. nr 38/1 oraz 
dz. nr 37/8 wynikało  z przyjęcia zasady „udziału” poszczególnych właścicieli grun-
tów w realizacji układu komunikacyjnego, proporcjonalnego do wielkości posiadanych 
gruntów objętych planem (tereny 36.2.MN/U i 36.3.MN/U). Wskaźniki te sw bardzo 
zbliżone i przesunięcie sięgacza na granicę z działkw nr 37/8 zmieniłoby te relacje na 
niekorzyśc właściciela działki nr 37/8. 

8. Uwagę Pana Tomasza Sokołowskiego uwzględnic w całości. 
Tomasz Sokołowski pismem z dnia 7 października 2008 r. (uwaga dotyczy dz.  
nr 103 obręb Krzepów) – zgłosił uwagę dot. drogi 43.9.KD-L obejmujwcej studnie 
używanw w gospodarstwie rolnym, studnia powinna byc przebudowana przez wyko-
nawcę drogi. 
Przeznaczony pod planowanw drogę 43.9.KD-L pas gruntu z działki nr 103 zostanie 
wydzielony geodezyjnie i wyceniony przez rzeczoznawcę, z uwzględnieniem wartości 
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znajdujwcej się na nim studni. Takie rozwiwzanie da rekompensatę właścicielowi bez 
obowiwzku odtwarzania przez gminę miejskw studni w innym miejscu. Możliwe jest 
też rozwiwzanie zgodne z propozycjw Pana Tomasza Sokołowskiego, tj. przeniesienia 
studni przez inwestora drogi w inne miejsce na działkę Pana Tomasza Sokołowskie-
go, przy założeniu, że wycena gruntu pod drogę nie będzie obejmowac rekompensaty 
za studnię. 

9. Uwagę Pani Heleny Uywiny uwzględnic w całości. 
Helena Uywina pismem z dnia 6 października 2008 r. (uwaga dotyczy dz. nr  95 ob-
ręb Krzepów) – złożyła uwagę dot. zmiany drogi dojazdowej. 
Planowana droga nie ma charakteru drogi publicznej, lecz dojazdu wewnętrznego i jej 
przebieg określony w planie nie jest wiwżwcy dla właściciela działki. W zwiwzku z po-
wyższym w projekcie planu zmieniono nieprzekraczalne linie zabudowy, tak aby moż-
liwe było proponowane w uwagach usytuowanie przedmiotowego dojazdu. 

10. Uwagę Państwa Janiny Dymkowska-Wachowiak i undrzeja Wachowiak uwzględnic 
w całości. 
Janina Dymkowska-Wachowiak i undrzej Wachowiak pismem z dnia 9 września 
2008 r. (uwaga dotyczy dz. nr 54, 46 i 48/2 obręb Nosocice) – poinformowali, że sw 
zainteresowani utrzymaniem rolniczego charakteru użytkowania ww. działek i nie 
wyrażajw zgody na przekształcenie gruntów rolnych na cele budowlane. 
W projekcie planu skorygowano przebieg projektowanej drogi dojazdowej 3.4. KD-D, 
która w niewielkim fragmencie przebiegac będzie przez działkę nr 54. Droga ta jest 
jednak konieczna ze względu na poprawę obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej 
terenów i jej powiwzań z ul. ukacjoww. Całośc dalszych terenów pozostawiono w 
użytkowaniu rolniczym. 

11. Uwag Pana Franciszka Bandury: 
1) w części nie uwzględnic:   

Pan Franciszek Bandura pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. zgłosił uwagi dot. nie-
narzucania parcelacji terenu oznaczonego symbolem 25.3. U/MN oraz nieustalania 
minimalnej powierzchni działki w zabudowie jednorodzinnej terenu 25.3.U/MN. 
Projekt zmiany planu nie narzuca parcelacji terenu oznaczonego symbolem  
25.3. U/MN, gdyż pokazane na rysunku planu linie przerywane podziału nie sw 
ustaleniem planu a jedynie informacjw, ilustrujwcw możliwy podział terenu. W pro-
jekcie planu, nie ma też ustaleń, określajwcych minimalnw powierzchnię działki na 
ww. terenie, w zwiwzku z czym powyższe uwagi nie znajdujw uzasadnienia. 

2) w części uwzględnic. 
Pan Franciszek Bandura pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. zgłosił uwagi dot. do-
precyzowania terminu „U/MN – Tereny usług/Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej” oraz zamiany funkcji  terenu 25.4.MN/U na UC/MN. 
Ustalone w projekcie zmiany planu funkcje, tj. U/MN określajw podstawowe funk-
cje terenu (usługi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – jako to-
warzyszwca usługom), przy czym funkcja mieszkaniowa jest funkcjw towarzyszwcw 
usługom, co oznacza, że nie może ona występowac na tym terenie samodzielnie, 
a jedynie łwcznie z usługami. Nie sw to więc funkcje alternatywne. Co do możli-
wych form zabudowy, projekt planu ich nie określał. W zwiwzku z powyższym 
ustalenia planu w tym zakresie zostały doprecyzowane. 
Dla terenu 25.4.MN/U pozostawiono dotychczasowy symbol zapisu terenu na ry-
sunku planu, modyfikujwc równocześnie ustalenia tekstowe w taki sposób, aby 
możliwa była realizacja funkcji, jak na terenach swsiednich UC/MN. 

 
 
 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia  
31 marca 2009 r. (poz. 1940) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu inRrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich Rinansowania, 

zgodnie z przepisami o Rinansach publicznych 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należw do zadań własnych gminy, 
będw finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii 
guropejskiej, a także ze środków zewnętrznych. 
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1941 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKHARSKIEJ PORIEIE 
NR XXXIV/402/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie z dnia 9 listopada 1999 r. (ze zmianami) w sprawie określenia 
        zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) 
oraz art. 34, 37, 67, 70 ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla uchwałę nr XI/169/99 Rady Miejskiej w 
Szklarskiej Porębie z dnia 9 listopada 1999 r. zmie-
nionw uchwałw nr XLVIII/530/06 Rady Miejskiej 
Szklarskiej Porębie z dnia 31 maja 2006 r. w spra-
wie określenia zasad zbywania lokali użytkowych 
stanowiwcych własnośc Gminy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Szklarskiej Poręby. 

§ 3 

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

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI

 
 
 
 
 
 
 

1942 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXXI/391/09 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta 
domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
               do wspólnego użytku, i wyłapywania bezdomnych zwierząt 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 3 ust.2 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porzwdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierzwt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLII/517/02 Rady Miejskiej w Świd-
nicy z dnia 23 września 2002 r. w sprawie obo-
wiwzków osób utrzymujwcych zwierzęta domowe, 
majwcych na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciwżliwościw dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-
niem terenów przeznaczonych do wspólnego użyt-
ku, i wyłapywania bezdomnych zwierzwt (Dz. Urz 

Woj. Dolnośl. z 2002 r. Nr 232, poz. 3218) § 3 
ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania 
wyłapywania zwierzwt na terenie Gminy Miasto 
Świdnica w sposób stały jest każdy podmiot posia-
dajwcy zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
wydane przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Wyła-
pywanie zwierzwt w sposób okresowy (masowy) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślwskiego Nr 91 –  11011  – Poz. 1942 i 1943 

będzie prowadzone przez podmioty wskazane przez 
Prezydenta Miasta Świdnicy.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnica. 

§ 3 

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

 

§ 4 

Rarzwdzenie podaje się do publicznej wiadomości w 
formie elektronicznej na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego w Świdnicy oraz w formie pi-
semnej na ogólnodostępnych tablicach informacyj-
nych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. 
 
 

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

MICHAŁ SZUKAŁA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1943 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
NR XXXI/392/09 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicom miasta Świdnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Drogom w obrębie Osiedla Młodych nadaje się 
nazwy: 
1) położonej w rejonie ulicy Jarosława Dwbrow-

skiego przy granicy miasta ze wsiw Słotwina 
nazwę: ulica JózeRa Hongina Sowińskiego. 
Nazwę ulicy, w zastosowaniu skróconym, 
dostosowanym dla potrzeb ewidencyjnych 
określa się w brzmieniu: – JózeRa Sowińskie-
go; 

2) położonej przy ulicy Ludwika Ramenhofa na-
zwę: ulica Jerzego Heonarda Webera. Nazwę 
ulicy, w zastosowaniu skróconym, dostoso-
wanym dla potrzeb ewidencyjnych określa się 
w brzmieniu: – Jerzego Webera. 

2. Drogom wewnętrznym w użytkowaniu wieczy-
stym Fabryki uparatury Pomiarowej „PuFuL” 
S.u. obsługujwcym nieruchomości tej spółki i in-
nych podmiotów wyłonionych z kompleksu jej 
nieruchomości nadaje się nazwy: 
1) ulica Hicznikowa dla łwcznika z ulicw Gdyńskw; 

2) ulica PaRalu drodze gospodarczej, biegnwcej 
od skrzyżowania ulic Waleriana wukasińskiego 
i gsperantystów, do ulicy Parkowej. 

§ 2 

Położenie ulic o których mowa w § 1 określajw za-
łwczniki graficzne nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Świdnicy. 

§ 4 

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

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

MICHAŁ SZUKAŁA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej  
w Świdnicy nr XXXI/392/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. (poz. 1943) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej  
w Świdnicy nr XXXI/392/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. (poz. 1943) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej  
w Świdnicy nr XXXI/392/09 z dnia  
24 kwietnia 2009 r. (poz. 1943) 
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1944 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIGHIICU  
NR 215/XXIX/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
                        mieszkaniowego zasobu Gminy Wegliniec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 
oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzwdzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zwiwzku z art. 21 
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywil-
nego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Węglińcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Rmienia się uchwałę nr 152/XXIII/08 z dnia  
27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzwcych w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy w następujwcy sposób: 
dodaje się w § 18 pkt 5 o brzmieniu: 
Można dokonac zamiany lokalu mieszkalnego na 
wniosek najemcy na inny pusty lokal mieszkalny o 
podobnym standardzie za zgodw Dyrektora Rakładu 
i Burmistrza po uzyskaniu pozytywnej opinii Komi-
sji. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Wegliniec. 

§ 3 

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

PRRgWODNICRZCu RuDW 
 

BARBARA DROZD
 
 
 
 
 

1945 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIIEICACH 
NR XXXII/220/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia obwodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach 
im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach 
im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej, Gimnazjum Publicznego w Ziębicach 
im. Mikołaja Kopernika, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
                                                   Ziębice 

 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzwdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Riębicach 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Uchwala się następujwce obwody dla następujwcych 
szkół: 
1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach im. Hen-

ryka Sienkiewicza przy Placu Wolności 1 obej-
muje swym obwodem:  
od strony północnej: 
osiw: ulica Kolejowa i ulica Bolesława Chrobrego 

od strony wschodniej: 
osiw: granica miasta 
od strony południowej: 
osiw: granica miasta 
od strony zachodniej: 
osiw: ulica Wojska Polskiego, ulica Sportowa  
i ulica Słowackiego 
Do obwodu szkoły należw miejscowości (ulice): 
1. Riębice z ulicami:  
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Boczna, 
Bohaterów Getta,  
Browarna,  
Cicha,  
Dębowa,  
Gliwicka,  
Grunwaldzka,  
Górna,  
Jagielońska, 
Jelenia,  
Kolonia Górnik,  
Kościelna,  
Kościuszki Tadeusza,  
Krótka, 
Księdza Wacława Gacka,  
wokietka Władysława, 
Mała,  
Mickiewicza udama, 
Mokra,  
Mościckiego Ignacego, 
Narutowicza Gabriela, 
Ogrodowa, 
Okrężna,  
Oławska,  
Osiedle Mikołaja Kopernika, 
Osińska,  
Otmuchowska, 
Paczkowska, 
Paderewskiego Ignacego Jana, 
Parkowa, 
Plac Jana Pawła II, 
Plac Oziębłowskiego Stanisława, 
Piastowska,  
Piaskowa, 
Piastów Riębickich,  
Pilichowska, 
Piłsudskiego Józefa Klemensa, 
Plac Szpitalny, 
Plac Wolności, 
Pocztowa,  
Podwale,  
Przemysłowa,  
Różana, 
Rynek (od skrzyżowania z Kolejoww do Boh. 
Getta, Grunwaldzkiej i Kościuszki), 
Rzemieślnicza, 
Rzeźnicza,  
Słoneczna, 
Spacerowa,  
Spółdzielcza,  
Starzyńskiego Stefana, 
Stolarska (od ul. Browarnej do Kolejowej),  
Środkowa, 
Wałowa (od skrzyżowania z ul. Kolejoww w 
kierunku ul. Przemysłowej, ul. Gliwickiej do 
skrzyżowania ul. Wojska Polskiego),  
Wwska,  
Rawiszy, 
1 Maja,  

2. Osina Mała 
3. Starczówek (kl. 4–6) 
4. Pomianów Dolny (kl. 4–6) 
5. Głęboka (kl. 4–6) 

2) Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach im. Kom-
batantów Ziemi Ziębickiej przy ul. Zamkowej  
nr 31 obejmuje swym obwodem: 
od strony północnej: 
osiw: granica miasta 
od strony wschodniej: 
osiw: ulica Słowackiego Juliusza, Wojska Pol-
skiego i Sportowa 
od strony południowej: 
osiw: ulica Kolejowa i Bolesława Chrobrego 
od strony zachodniej: 
osiw: granica miasta 
Do odwodu szkoły należw miejscowości (ulice): 

1. Riębice z ulicami:  
Bolesława Chrobrego,  
Garbarska,  
Gazowa, 
Graniczna, 
Kolejowa,  
Klasztorna, 
Lompy Józefa, 
wwkowa,  
Murarska, 
Nadrzeczna,  
Plac Strażacki, 
Podmiejska, 
Polna,  
Pusta,  
Rynek (od ul. Kolejowej do ul. Ramkowej i 
od ul. Ramkowej do ul. Słowackiego Juliu-
sza), 
Sienna,  
Skwer Resłańców Sybiru, 
Słowackiego Juliusza, 
Sportowa,  
Stawowa,  
Stolarska (od skrzyżowania z ul. Kolejoww 
do Placu Strażackiego), 
Wałowa (od skrzyżowania z ul. Kolejoww do 
skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego), 
Witosa Wincentego, 
Wojska Polskiego, 
Wrocławska, 
Ramkowa, 
Rielona. 

2. Biernacice 
3. Dębowiec 
4. Lipa 
5. Lubnów (kl. 4–6) 
6. Niedźwiednik 
7. Niedźwiedź (kl. 4–6) 
8. Osina Wielka 
9. Rososznica 

10. Służejów 
3) Gimnazjum Publiczne w Ziębicach im. Mikołaja 

Kopernika przy ul. Spacerowej nr 2 obejmuje 
swym obwodem następujwce miejscowości (uli-
ce) 

1. Riębice z ulicami:  
Boczna, 
Bohaterów Getta,  
Browarna,  
Cicha,  
Chrobrego Bolesława,  
Dębowa, 
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Garbarska,  
Gazowa,  
Gliwicka,  
Górna,  
Graniczna, 
Grunwaldzka,  
Jagielońska,  
Jelenia,  
Klasztorna,  
Kościelna,  
Kolejowa,  
Kolonia Górnik,  
Kościuszki Tadeusza,  
Krótka, 
Księdza Wacława Gacka,  
Lompy Józefa,  
wwkowa,  
wokietka Władysława,  
1 Maja,  
Mała,  
Mickiewicza udama,  
Mokra,  
Murarska,  
Mościckiego Ignacego,  
Nadrzeczna,  
Narutowicza Gabriela,  
Ogrodowa,  
Okrężna,  
Oławska,  
Osiedle Mikołaja Kopernika,  
Osińska,  
Otmuchowska,   
Paczkowska,  
Paderewskiego Ignacego Jana, 
Parkowa,  
Piaskowa, 
Piastowska,   
Piastów Riębickich,  
Pilichowska,  
Piłsudskiego Józefa Klemensa, 
Plac Jana Pawła II, 
Plac Oziębłowskiego Stanisława, 
Plac Strażacki, 
Plac Szpitalny, 
Plac Wolności, 
Pocztowa,  
Podmiejska,  
Podwale,  
Polna,  
Przemysłowa,  
Pusta,  

Różana,  
Rynek,  
Rzemieślnicza, 
Rzeźnicza,  
Sienna,  
Słoneczna,  
Słowackiego Juliusza,  
Spacerowa,  
Sportowa,  
Spółdzielcza,  
Stawowa,  
Starzyńskiego Stefana, 
Stolarska,  
Środkowa,  
Wałowa,  
Wwska,  
Witosa Wincentego,  
Wojska Polskiego,  
Wrocławska,  
Ramkowa,  
Rawiszy, 
Rielona, 

2. Biernacice 
3. Dębowiec 
4. Lipa 
5. Niedźwiednik 
6.  Osina Mała 
7. Osina Wielka 
8. Rososznica 
9. Służejów 

10. Starczówek 
11. Lubnów 
12. Niedźwiedź 
13. Pomianów Dolny 
14. Głęboka. 

§ 2 

W zwiwzku z ustaleniami, o których mowa w § 1 
tracw moc wcześniejsze zarzwdzenia i uchwały. 

§ 3 

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

PRRgWODNICRZCW 
RuDW MIgJSKIgJ 

 
JANUSZ SOBOL
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UCHWAŁA RADY GMINY EOHESŁAWIEC 
NR XXV/146/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania 
niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym 
       w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Eolesławiec 

 Na podstawie art. 30 ust. 6–6a, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w zwiwzku z art. 18 ust. 2 
pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzwdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓHNE 

§ 1 

Ustala się regulamin, określajwcy wysokośc stawek 
i szczegółowe warunki przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
wysokośc i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikajwcych ze stosunku pracy, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania 
nagród, a także wysokośc nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 
przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnio-
nym w szkołach podstawowych, prowadzonych 
przez Gminę Bolesławiec, zwany dalej „regulami-
nem”. 

§ 2 

Ilekroc w dalszych przepisach bez bliższego okre-
ślenia jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to usta-

wę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.), 

2) klasie – należy przez to rozumiec także oddział 
szkolny, przedszkolny lub grupę. 

§ 3 

Do obliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
uwzględniajwc przewidywanw strukturę zatrudnie-
nia, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i 
niepełnym wymiarze godzin. 

II. DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 
nauczycielowi jest: 
1) uzyskanie osiwgnięc dydaktycznych, wycho-

wawczych i opiekuńczych, a w szczególno-
ści: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości i pracy nauczyciela, 
co najmniej dobrych osiwgnięc dydaktycz-
no-wychowawczych, potwierdzonych 
wynikami albo sukcesami w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych, zawo-
dach sportowych, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiwzywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

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

2) dobra jakośc świadczonej pracy, w tym 
zwiwzanej z powierzonym stanowiskiem, do-
datkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowy-

wanie się i wypełnianie przydzielonych 
obowiwzków, 

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych, w tym udział w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałośc o estetykę pomieszczeń i spraw-

nośc powierzonych pomocy dydaktycz-
nych oraz innych urzwdzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej i pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiwzywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub 

pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 
4) zaangażowanie w realizację czynności i zadań, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności:  
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w pracach zespołów problemowych, 

komisji przedmiotowych, olimpiadach, kon-
kursach, zawodach sportowych i innych, 

c) opieka nad samorzwdem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działajwcy-
mi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnwtrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły. 
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2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrek-
tora szkoły, poza wymienionymi w ust. 1, decy-
dujw w szczególności następujwce kryteria: 
1) umiejętnośc racjonalnego gospodarowania 

środkami finansowymi i mieniem szkoły: 
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej, 
b) podejmowanie działań, zmierzajwcych do 

wzbogacenia majwtku szkolnego, 
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 

oraz właściwe ich wykorzystanie na cele 
szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniajwcych 
utrzymanie powierzonego mienia w stanie 
gwarantujwcym optymalne warunki do reali-
zacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, 

2) sprawnośc organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 
a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-

wośc realizacji zadań i zarzwdzeń, 
b) podejmowanie działań motywujwcych na-

uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

c) polityka kadrowa, 
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 
e) współpraca z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, 
f) podejmowanie działań majwcych na celu 

promowanie szkoły; 
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wy-

chowawczej szkoły: 
a) osiwgnięcia uczniów szkoły: naukowe, 

sportowe, artystyczne w skali regionu, 
województwa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wpro-
wadzenie programów autorskich, innowa-
cji i eksperymentów pedagogicznych oraz 
innych rozwiwzań metodycznych, 

c) dbałośc o klimat wychowawczy szkoły 
poprzez rozwiwzywanie konkretnych pro-
blemów wychowawczych, podejmowanie 
efektywnych działań profilaktycznych, za-
pobiegajwcych zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków, sprzyjajwcych roz-
wojowi samorzwdności i przedsiębiorczości 
uczniów, 

e) obecnośc szkoły w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglw-
dach organizowanych przy współpracy z 
instytucjami społeczno-kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radw szkoły, 
radw rodziców i samorzwdem uczniow-
skim. 

§ 5 

Wysokośc środków finansowych, przeznaczonych 
na dodatki motywacyjne w szkole, ustala się w 
wysokości od 2,5 do 15% rocznych wynagrodzeń 
zasadniczych zatrudnionych nauczycieli i od 6 do 
25% rocznego wynagrodzenia zasadniczego dyrek-
tora. 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi i kierowni-
kowi filii przyznaje dyrektor szkoły, w oparciu o 
kryteria, określone w § 4 ust. 1, w wysokości 
do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczycie-
la, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Nauczycielowi, uzupełniajwcemu etat w innej 
szkole, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat. 

3. Nauczycielowi, przeniesionemu na podstawie 
art. 18 i 19 Karty Nauczyciela, dodatek moty-
wacyjny ustala dyrektor szkoły, do której na-
uczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opi-
nii dyrektora szkoły poprzedniej. 

4. Dodatek motywacyjny dyrektorowi szkoły przy-
znaje Wójt Gminy, w oparciu o kryteria określo-
ne w § 4 ust. 1 i 2, w wysokości do 40% wy-
nagrodzenia zasadniczego dyrektora. 

§ 7 

1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel 
nabywa po przepracowaniu sześciu miesięcy w 
danej szkole. 

2. Dodatki motywacyjne, o których mowa w § 6 
ust. 1 i 4, przyznaje się na okres do 12 miesięcy 
w ramach posiadanych środków finansowych. 

3. W odniesieniu do osób, którym powierza się 
stanowisko dyrektora bwdź pełnienie obowiwz-
ków dyrektora, dodatek motywacyjny może byc 
przyznany od pierwszego dnia pełnienia tej funk-
cji. 

III. DODATEK FUNKCYJNY 

§ 8 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora szkoły lub kierownika filii, przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości określonej w 
poniżej podanej tabeli: 

 
Tabela dodatków Runkcyjnych  

wysokośc dodatku funkcyjnego  
miesięcznie w zł 

stanowisko 
od do 

dyrektor szkoły: 
– liczwcej do 6 oddziałów, 
– liczwcej powyżej 6 oddziałów 
kierownik filii: 
– liczwcej do 4 oddziałów 
– liczwcej powyżej 4 oddziałów 

 
350 
450 

 
200 
300 

 
1500 
2000 

 
800 
1000 
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2. Do liczby oddziałów prowadzonych w szkole 
wlicza się także oddział przedszkolny. 

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-
cielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiwzków dyrektora lub powierzono te obo-
wiwzki w zastępstwie.  

§ 9 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek funkcyjny  
z tytułu: 
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wy-

sokości 50,- zł miesięcznie od stażysty; 
2) powierzenia wychowawstwa klasy, mie-

sięcznie w wysokości 3,50 zł od ucznia. 
2. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 i 3, nie wyłwcza prawa do 
dodatku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1–2. 

IV. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§10 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciwżliwych 
warunkach, określonych w przepisach, wyda-
nych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczy-
ciela. 

2. Nauczycielom, wykonujwcym pracę w trudnych 
warunkach, przysługuje dodatek, którego wyso-
kośc za każdw przepracowanw godzinę wynosi: 
1) za prowadzenie zajęc rewalidacyjno-

wychowawczych z dziecmi i młodzieżw upo-
śledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 
2,50 zł, 

2) za prowadzenie indywidualnego nauczania 
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 
specjalnego – 1,50 zł, 

3) za prowadzenie zajęc dydaktycznych i wy-
chowawczych w klasach łwczonych, liczw-
cych: 
a) do 20 uczniów – 2,50 zł,  
b) powyżej 20 uczniów – 3,50 zł. 

3. Nauczycielom, wykonujwcym pracę w warun-
kach uciwżliwych, przysługuje dodatek, którego 
wysokośc za każdw przepracowanw godzinę za-
jęc wynosi 2,00 zł. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne i 
uciwżliwe warunki pracy przysługuje nauczycie-
lowi prawo do obu tych dodatków. 

V. WYNAGRODZENIE ZA GODZINY 
PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH 

ZASTIPSTW 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za jednw godzinę ponadwymia-
roww i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzielwc przyznanw 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego przez miesięcznw liczbę godzin tygodnio-
wego obowiwzkowego wymiaru zajęc, ustalone-
go dla rodzaju zajęc dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w 
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźne-
go zastępstwa nauczyciela i dodajwc do wyniku 
dodatek za warunki pracy – jeżeli praca w go-
dzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego za-

stępstwa odbywała się w warunkach trudnych i 
uciwżliwych. 

2. Dla nauczycieli realizujwcych tygodniowy obo-
wiwzkowy wymiar zajęc na podstawie art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzielwc 
przyznanw nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łwcznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego za-
stępstwa odbywała się w warunkach trudnych  
i uciwżliwych) przez miesięcznw liczbę godzin re-
alizowanego wymiaru zajęc. 

3. Miesięcznw liczbę godzin obowiwzkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęc nauczyciela, o któ-
rej mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożwc tygo-
dniowy obowiwzkowy lub realizowany wymiar 
zajęc przez 4,16 – z zaokrwgleniem do pełnych 
godzin w ten sposób, że czas zajęc do 1/2 go-
dziny pomija się, a powyżej 1/2 godziny liczy się 
za pełnw godzinę. 

VI. WYNAGRODZENIE ZA ZAJICIA DODATKOWE 

§ 12 

Ra analizę i ocenę pisemnych prac i zajęc uczniow-
skich z języka polskiego, poczwwszy od czwartej 
klasy szkoły podstawowej, przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie w wysokości 6,00 zł miesięcznie za 
jeden oddział szkolny. 

§ 13 

1. Ra opiekę nauczycielskw w czasie przewozów 
uczniów z miejscowości zamieszkania do szkoły 
i z powrotem oraz zwiwzanych z realizacjw zajęc 
lekcyjnych poza szkołw przysługuje odrębne wy-
nagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obli-
cza się stosujwc 50% stawki godzinowej ustalo-
nej w sposób określony w § 12 ust. 1, przyjmu-
jwc, że za każdy kurs autobusowy liczy się 0,5 
godziny lekcyjnej. 

VII. NAGRODY ZE SPECJAHNEGO FUNDUSZU 
NAGRÓD 

§ 14 

Środki specjalnego funduszu nagród przeznaczone 
sw na wypłaty nagród organu prowadzwcego i dy-
rektorów szkół dla nauczycieli za ich osiwgnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, z czego: 
1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-

grody dyrektorów, 
2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-

grody organu prowadzwcego, które oddaje się do 
dyspozycji Wójta Gminy Bolesławiec. 

§ 15 

Nagrody przyznawane sw i wypłacane w terminie 
do 14 października – z okazji Dnia gdukacji Naro-
dowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
nagroda może byc przyznana w innym terminie. 

§ 16 

Nagrody mogw byc przyznane nauczycielom po 
przepracowaniu w szkole co najmniej roku. 
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§ 17 

1. R wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 
Bolesławiec dyrektorowi szkoły może wystwpic: 
1) Rastępca Wójta Gminy Bolesławiec, 
2) wizytator sprawujwcy nadzór pedagogiczny 

nad szkołw, 
3) rada rodziców lub rada szkoły – po zasięgnię-

ciu opinii wizytatora sprawujwcego nadzór 
pedagogiczny nad szkołw, 

4) zakładowa organizacja zwiwzkowa. 
2. R wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy 

Bolesławiec kierownikowi filii i nauczycielowi 
może wystwpic dyrektor szkoły. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy Bo-
lesławiec powinny zawierac: 
1) dane kandydata do nagrody: 

a) imię i nazwisko, 
b) informację o wykształceniu i stopniu 

awansu zawodowego, 
c) staż pracy pedagogicznej, 
d) nazwę szkoły, 
e) zajmowane stanowisko, 
f) otrzymane dotychczas nagrody, 
g) ocenę pracy, 
h) uzasadnienie zawierajwce opis osiwgnięc, 

za które wnioskuje się przyznac nagrodę, 
2) stanowisko lub funkcję, podpis wnioskujwce-

go oraz datę sporzwdzenia wniosku. 

4. Wnioski należy składac w sekretariacie Urzędu 
Gminy Bolesławiec w terminie do 15 września 
każdego roku. 

5. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody po-
dejmuje Wójt Gminy Bolesławiec, posiłkujwc się 
kryteriami przyznawania nagród, z zastrzeżeniem 
ust. 7. 

6. Decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody Wójt 
Gminy Bolesławiec może podjwc z własnej inicja-
tywy, posiłkujwc się kryteriami przyznawania na-
gród, bez wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2.  

7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagajw 
uzasadnienia. 

8. Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec przyznawane 
sw za osiwgnięcia dydaktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze oraz za działania zmierzajwce do 
podniesienia poziomu tych osiwgnięc: 

1) w odniesieniu do dyrektorów szkół, za: 

a) osiwganie coraz wyższych wyników na-
uczania w szkole, potwierdzanych wyni-
kami pomiarów dydaktycznych organizo-
wanych przez szkołę, wynikami spraw-
dzianów kompetencji klas VI, liczbw laure-
atów olimpiad, konkursów i zawodów 
sportowych szczebla gminnego, powiato-
wego i wyższego, 

b) wzoroww realizację zadań zwiwzanych z 
zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w 
czasie zajęc organizowanych przez szkołę, 

c) inicjowanie działań innowacyjnych w szko-
le w zakresie dydaktycznym, wychowaw-
czym i opiekuńczym, w tym uwzględniajw-
cym zastosowanie technik informatycz-
nych oraz wspieranie takich działań po-
dejmowanych przez nauczycieli, 

d) doskonalenie form współpracy z rodzicami 
uczniów i społecznościw lokalnw, 

e) współorganizowanie, wspólnie ze służbw 
socjalnw gminy, pomocy socjalnej dla 
uczniów tego wymagajwcych, 

f) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej 
oraz doskonalenia zawodowego, własnego 
oraz podległych pracowników, 

g) organizowanie imprez środowiskowych  
i gminnych, 

h) bardzo dobrw organizację pracy szkoły, 
i) wykazywanie dbałości o mienie komunal-

ne, gospodarne nim zarzwdzanie, 
j) wzorowe wypełnianie obowiwzków okre-

ślonych w art. 39 ustawy o systemie 
oświaty, 

k) wysokw jakośc pracy szkoły stwierdzonw 
przez nadzór pedagogiczny w wyniku po-
miaru jakości pracy szkoły, 

l) pozyskiwanie dodatkowych świadczeń  
i środków na rzecz szkoły, 

2) w odniesieniu do nauczycieli, za: 
a) uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w 

nauczaniu danego przedmiotu, 
b) wprowadzanie innowacji do działań dydak-

tyczno-wychowawczych i opiekuńczych, 
przynoszwcych wymierne efekty, w tym 
stosowanie technik informatycznych w 
realizacji procesu dydaktycznego, 

c) znaczwce wyniki wychowanków w przed-
miotowych konkursach, olimpiadach i za-
wodach sportowych na szczeblu gminy, 
powiatu i wyższym, 

d) wzoroww realizację zadań zwiwzanych  
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w czasie zajęc organizowanych przez 
szkołę, 

e) aktywne uczestnictwo w działaniach 
oświatowych na terenie gminy, np.: 
• współorganizowanie konkursów i olim-

piad, zawodów sportowych, imprez 
kulturalnych i akcji charytatywnych, 

• prowadzenie zajęc w ramach doskona-
lenia zawodowego nauczycieli szkół 
gminnych, 

f) działalnośc w organizacjach i stowarzy-
szeniach oświatowych, 

g) współpracę z placówkami kulturalnymi, 
oświatowymi i zakładami pracy dla pod-
niesienia skuteczności i atrakcyjności 
kształcenia i wychowania, 

h) nawiwzywanie trwałej współpracy z pla-
cówkami oświatowymi w kraju i za grani-
cw. 

9. Warunkiem przyznania nagrody Wójta Gminy 
Bolesławiec jest posiadanie przez kandydata do 
nagrody wyróżniajwcej oceny pracy, uzyskanej w 
okresie 5 lat przed datw złożenia wniosku o 
przyznanie nagrody.  

§ 18 

1. R wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 
szkoły dla kierownika filii i nauczyciela może 
wystwpic: 
1) dyrektor szkoły, 
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2) rada rodziców lub rada szkoły – po zasięgnię-
ciu opinii rady pedagogicznej, 

3) zakładowa organizacja zwiwzkowa. 
2. Wnioski o przyznanie nagrody dyrektora szkoły 

winny zawierac dane o kandydacie, określone w 
§ 18 ust. 3. 

3. Wnioski należy składac dyrektorowi szkoły w 
terminie do 15 września każdego roku. 

4. Wnioski, o których mowa w ust 1, rozpatruje 
dyrektor szkoły, który podejmuje decyzję o przy-
znaniu nagrody i jej wysokości.  

5. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagajw 
uzasadnienia. 

6. Nagrody dyrektora szkoły przyznawane sw za 
osiwgnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-
kuńcze oraz za działania zmierzajwce do podno-
szenia poziomu tych osiwgnięc: 
1) w zakresie pracy dydaktycznej, za: 

a) uzyskanie dobrych wyników w nauczaniu 
danego przedmiotu, 

b) zakwalifikowanie uczniów do finałów kon-
kursów przedmiotowych na szczeblu po-
wiatowy i wyższym, 

c) zajmowanie przez uczniów wysokich 
miejsc w innych konkursach, zawodach 
sportowych i przeglwdach, 

d) osiwgnięcia w pracy z uczniami zdolnymi  
i majwcymi trudności w nauce, 

e) prowadzenie własnych innowacji i ekspe-
rymentów pedagogicznych, 

f) wdrażanie własnych programów autor-
skich, 

g) stosowanie indywidualnego toku lub pro-
gramu nauczania dla wybranych uczniów, 

2) w zakresie pracy wychowawczej, za: 
a) uzyskanie pozytywnych zmian w zespole 

klasowym (integracji klasy, aktywności 
społecznej uczniów), 

b) prowadzenie znaczwcej działalności wy-
chowawczej w klasie lub szkole, w tym 
poprzez organizowanie wycieczek, spo-
tkań i zajęc pozalekcyjnych, 

c) prowadzenie urozmaiconej działalności 
wychowawczej, 

3) w zakresie pracy opiekuńczej, za: 
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom bę-

dwcym w trudnej sytuacji materialnej lub 
życiowej, pochodzwcym z rodzin ubogich 
lub patologicznych,  

b) prowadzenie działalności majwcej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pa-
tologii społecznej wśród uczniów, 

c) organizowanie współpracy szkoły z pla-
cówkami kulturalno-oświatowymi, zakła-
dami pracy, policjw i innymi podmiotami 
mogwcymi stanowic oparcie dla działań 
szkoły, 

d) organizowanie udziału rodziców w życiu 
szkoły, rozwijanie form współpracy szkoły 
z rodzicami,  

4) w zakresie realizacji planu pracy szkoły, za: 
a) wzoroww realizację zadań wynikajwcych  

z planu pracy szkoły,  
b) czynny udział w opracowywaniu planów 

pracy szkoły oraz innych dokumentów 
ważnych dla jej funkcjonowania. 

7. Warunkiem przyznania nagrody dyrektora szkoły 
jest posiadanie przez nauczyciela wyróżniajwcej 
oceny pracy, uzyskanej w okresie 5 lat przed 
datw złożenia wniosku o przyznanie nagrody. 

§ 19 

Osoba, której przyznano nagrodę, otrzymuje doku-
ment określajwcy podstawę prawnw, wysokośc 
nagrody oraz jej uzasadnienie. Kopię dokumentu 
zamieszcza się w jej aktach osobowych. 

VIII. DODATEK MIESZKANIOWY 

§ 20 

1. Nauczycielowi, posiadajwcemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnio-
nemu w wymiarze nie niższym niż połowa obo-
wiwzkowego tygodniowego wymiaru godzin w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Bolesła-
wiec, przysługuje nauczycielski dodatek miesz-
kaniowy, zwany dalej „dodatkiem”. 

2. Wysokośc dodatku, w zależności od liczby 
członków rodziny uprawnionego nauczyciela, 
wynosi miesięcznie: 
1) do dwóch osób – 17 zł, 
2) dla trzech i więcej osób – 25 zł. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 
do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamiesz-
kujwcych: 
1) małżonka, 
2) rodziców nauczyciela pozostajwcych na wy-

łwcznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostajwce 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) pozostajwce na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujwce 
dzieci będwce studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia, 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadajwce wła-
snego źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o 
których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujwcy 
dodatek jest obowiwzany niezwłocznie powia-
domic dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły 
otrzymujwcy dodatek – Wójta Gminy. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będw-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kujwcym, przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie określajw pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego. 

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

8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiw-
ca następujwcego po miesiwcu, w którym na-
uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 
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§ 21 

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, 
a także w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego w odrębnych przepisach, 
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 który umowa 
ta została zawarta. 

§ 22 

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

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi – Wójt Gminy. 

3. Dodatek wypłaca się z dołu. 

IX. POSTANOWIENIA  KOICOWE 

§ 23 

1. Stawkę za jeden dzień niewykonywania pracy w 
czasie nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy, a także w innych okresach, za które na pod-
stawie odrębnych przepisów nie przysługuje 
wynagrodzenie, ustala się, dzielwc wszystkie 
składniki wynagrodzenia wypłacone z góry przez 
30. 

2. Wysokośc utraconego wynagrodzenia za okresy, 
o których mowa w ust. 1, oblicza się, mnożwc 

liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę 
określonw w ust.1. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Bolesławiec. 

§ 25 

Traci moc uchwała nr XI/78/07 Rady Gminy Bole-
sławiec z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie 
regulaminu określajwcego wysokośc stawek  
i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz wysokośc i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikajwcych ze 
stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria  
i tryb przyznawania nagród, a także wysokośc na-
uczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 
szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielom, zatrudnionym w oświatowych 
jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec. 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślwskiego, ze skutkiem finansowym 
od dnia 1 stycznia 2009 roku. 
 
 

PRRgWODNICRZCW 
RuDW GMINW 

 
JAN DURDA 

 
 
 
 
 
 

1947 

UCHWAŁA RADY GMINY W JANOWICACH WIEHKICH  
NR XXXI/132/2009 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-
łowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagro-
dzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę 
                                        Janowice Wielkie 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a – ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. .U. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w zwiwzku 
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzwdzie gmin-
nym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z uwzględnieniem roz-
porzwdzenia Ministra gdukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajw-
ce rozporzwdzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy w Janowicach Wielkich 
uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się regulamin określajwcy wysokośc sta-
wek i szczegółowe warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy, oraz niektóre inne składniki wyna-
grodzenia, zasady wynagradzania za godziny po-
nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, 
a także wysokośc i warunki wypłacania nagród  
i innych świadczeń ze stosunku pracy w niżej okre-
ślonym brzmieniu: 

POSTANOWIENIA OGÓHNE 

§ 2 

1. Ilekroc w dalszych przepisach bez bliższego 
określenia jest mowa o: 
regulaminie – rozumie się przez to regulamin, o 
którym mowa w § 1. 

2. Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  
poz. 674 ze zm. ), 

3. rozporządzeniu – rozumie się przez to rozpo-
rzwdzenie Ministra gdukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31.01.2005 w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181  ze 
zmianw Dz. U. Nr 43 z 2006 r., poz. 293,  
Dz. U. Nr 42 z 2008 r., poz. 257), 

4. organie prowadzącym szkołę, – rozumie się 
przez to Gminę Janowice Wielkie, 

5. szkole – należy przez to rozumiec: przedszkole, 
szkołę lub gminny zespół szkół, dla których or-
ganem prowadzwcym jest Gmina Janowice 
Wielkie, 

6. dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozu-
miec dyrektora szkoły i przedszkola lub wice-
dyrektora szkoły, 

7. roku szkolnym – należy przez to rozumiec 
okres pracy szkoły, placówki oświatowej od 1 
września danego roku do 31 sierpnia roku na-
stępnego, 

8. klasie – należy przez to rozumiec także oddział 
lub grupę, 

9. uczniu – rozumie się przez to także wycho-
wanka, 

10. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumiec tygodniowy obo-
wiwzkowy wymiar godzin, o którym mowa w 
art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczy-
ciela i § 1 ust. 1 rozporzwdzenia, 

11. zakładowej organizacji związkowej – rozumie 
się przez to Rarzwd Oddziału RNP w Janowi-
cach Wielkich i Komisję Międzyzakładoww 
NSRR "Solidarnośc" Pracowników Oświaty i 
Wychowania w Jeleniej Górze. 

DODATEK MOTYWACYJNY 

§ 3 

1. Określa się rocznw wysokośc środków finanso-
wych na dodatki motywacyjne w szkole jako 

wskaźnik procentowy płacy zasadniczej zatrud-
nionych w niej nauczycieli w wysokości 6%. 

2. Środki o których mowa w pkt 1 powiększa się o 
wysokośc dodatków motywacyjnych dla dyrek-
tora. 

3. Wysokośc dodatku motywacyjnego zależna jest 
od efektów pracy nauczyciela. Nauczycielowi 
może byc przyznany dodatek motywacyjny, sta-
nowiwcy procentowy wskaźnik wynagrodzenia 
zasadniczego w granicach od 0 do 25%. 

§ 4 

1. Warunkiem przyznania nauczycielom dodatku 
motywacyjnego jest spełnienie wymogów okre-
ślonych w § 6 rozporzwdzenia. Ponadto dodatek 
motywacyjny i jego przyznanie uzależnia się od 
spełnienia znacznej części następujwcych kryte-
riów w zakresie:  
u. Osiwgnięc dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, takich jak: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiwgnięc dydak-
tyczno-wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) wprowadzanie innowacji i różnorodności 
metodycznych w odniesieniu do zajęc dy-
daktycznych i wychowawczych, 

c) przygotowanie i prowadzenie w ramach 
zespołów przedmiotowych lekcji otwar-
tych z zastosowaniem innowacji i różno-
rodności metodycznych w odniesieniu do 
zajęc dydaktycznych i wychowawczych, 

d) umiejętne rozwiwzywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z 
ich, rodzicami, opiekunami prawnymi, jak 
również pedagogiem szkolnym i Poradniw 
Psychologiczno-Pedagogicznw (PPP),  

e) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujwcych 
szczególnej opieki, współpraca z Policjw  
i instytucjami wspierajwcymi, 

B. Jakośc świadczonej pracy, w tym zwiwzanej 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w 
szczególności: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiwzków,  
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałośc o estetykę i sprawnośc powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycz-
nych lub innych urzwdzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej,  w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiwzywanie się z 
poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
C. Raangażowanie w realizację czynności i zajęc, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
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a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 
szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorzwdem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jwcymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnwtrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

Ponadto dla dyrektora i wicedyrektora szkoły 
ustala się poza wymienionymi powyżej, dodat-
kowe warunki przyznawania dodatku motywa-
cyjnego: 
a) poprawne i terminowe opracowanie arkusza 

organizacyjnego, 
b) tworzenie warunków do realizacji zadań dy-

daktycznych, opiekuńczych i wychowaw-
czych, wyposażanie szkoły w odpowiednie 
środki dydaktyczne, niezbędny sprzęt, 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w 
tym: realizacja programów nauczania, ocena 
pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami 
rozpoczynajwcymi pracę w zawodzie, zachę-
canie do innowacji i eksperymentów, moty-
wowanie do doskonalenia zawodowego, re-
alizacja zaleceń i wniosków organu nadzoru 
pedagogicznego, 

d) współdziałanie z organem prowadzwcym w 
zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wy-
chowawczych oraz realizacja wniosków i za-
leceń organu prowadzwcego, opracowanie i 
realizacja planu finansowego szkoły, pozy-
skiwanie środków pozabudżetowych, celowe 
i oszczędne wydatkowanie środków finan-
sowych, 

e) właściwe i racjonalne organizowanie działal-
ności administracyjno-gospodarczej, zgodne z 
potrzebami szkoły prowadzenie polityki ka-
drowej, dbałośc o stan techniczny i estetykę 
obiektów szkolnych, racjonalne zarzwdzanie 
nieruchomościw i majwtkiem szkolnym, 

f) zapewnienie i przestrzeganie wymaganych 
prawem przepisów bhp i ppoż, 

g) dbałośc o właściww atmosferę pracy i kształ-
towanie odpowiednich relacji międzyludzkich 
w stosunku do rodziców dzieci,  współpra-
cowników jak i podwładnych, 

h) współpraca ze statutowymi organami szkoły. 
2. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla na-

uczyciela oraz wicedyrektora, w granicach przy-
znanych środków finansowych, ustala dyrektor 
szkoły. 

3. Przyznawanie dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela pełniwcego funkcję dyrektora dokony-
wane jest przez Wójta Gminy Janowice Wielkie. 

§ 5 

Dodatek motywacyjny jest przyznawany pod wa-
runkiem przepracowania w danej szkole sześciu 
miesięcy na okres sześc miesięcy.  

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 6 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, przyznaje się miesięczny dodatek funk-
cyjny w wysokości: 
a) dyrektorowi GRS do 100% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z 
tytułem magistra z przygotowaniem pedago-
gicznym 

b) wicedyrektorowi do 50% wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela dyplomowanego z ty-
tułem magistra z przygotowaniem pedago-
gicznym 

c) dyrektorowi przedszkola do 50% wynagro-
dzenia zasadniczego nauczyciela dyplomo-
wanego z tytułem magistra z przygotowa-
niem pedagogicznym 

2. Dodatek funkcyjny w niżej określonych wysoko-
ściach przysługuje również nauczycielom realizu-
jwcym dodatkowe zajęcia i zadania, do których 
zalicza się:  
– wychowawstwo klasy – 5% wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela dyplomowanego z 
tytułem magistra z przygotowaniem pedago-
gicznym 

– wychowawstwo w oddziale przedszkolnym – 
5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego z tytułem magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym 

– opiekuna stażu (za jednego nauczyciela) – 
3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
dyplomowanego z tytułem magistra z przygo-
towaniem pedagogicznym 

– opiekuna stażu (za dwóch i więcej nauczycie-
li) – 5% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela dyplomowanego z tytułem magi-
sterskim 

3. Wysokośc dodatku funkcyjnego dla dyrektora 
szkoły w granicach ww. stawek ustala Wójt 
Gminy Janowice Wielkie, uwzględniajwc między 
innymi wielkośc szkoły, jej strukturę organiza-
cyjnw, łwczna liczbę oddziałów, ilośc stanowisk 
kierowniczych, złożonośc zadań wynikajwcych z 
zajmowanego stanowiska oraz warunki lokalowe 
i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.  

4. Dla nauczyciela zajmujwcego inne stanowisko 
kierownicze jak i inne dodatkowe zadania wyso-
kośc dodatku funkcyjnego ustala dyrektor szko-
ły. Dodatek funkcyjny na zasadach określonych 
w pkt 1 przysługuje również nauczycielom, któ-
rym powierzono obowiwzki kierownicze w za-
stępstwie. 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub 
więcej dodatków funkcyjnych, przysługuje doda-
tek wyższy, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków, o których mowa w § 7 ust. 2, na-
uczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny  
z każdego z tytułów. 
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3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia 
obowiwzków wychowawcy klasy przysługujw za 
każdw klasę powierzonw nauczycielowi niezależ-
nie od wymiaru czasu pracy.  

DODATEK ZA WARUNKI PRACY 

§ 8 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych, uciwżliwych dla 
zdrowia warunkach określonych w przepisach § 
8 i 9 rozporzwdzenia w wysokości: 
– w warunkach trudnych do 15% 
– w warunkach szkodliwych i uciwżliwych dla 

zdrowia do 15%  
godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego 
– proporcjonalnie do realizowanego wymiaru 
godzin 

2. Wysokośc dodatku, o którym mowa  w ust. 1, 
uzależniona jest od stopnia trudności lub uciwż-
liwości dla zdrowia realizowanych prac lub za-
jęc. 

3. Wysokośc dodatków za warunki pracy,  
z uwzględnieniem warunków, o których mowa 
wyżej, ustala dla nauczyciela i wicedyrektora – 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy. 

GODZINY PONADWYMIAROWE I DORAŹNYCH 
ZASTIPSTW 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jednw godzinę ponadwymia-
roww ustala się, dzielwc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łwcznie z dodatkami za warunki 
pracy) przez miesięcznw liczbę obowiwzkowego 
wymiaru zajęc, ustalonego dla danego rodzaju 
zajęc dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięcznw liczbę obowiwzkowego wymiaru za-
jęc nauczyciela ustala się, mnożwc tygodniowy 
obowiwzkowy wymiar godzin przez 4,16 z za-
okrwgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że 
czas zajęc do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełnw godzinę. 

3. Wynagrodzenie za 1 godzinę doraźnych za-
stępstw ustala się tak jak za 1 godzinę ponad-
wymiaroww. 

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU 
PRACY 

§ 10 

Ra sprawowanie opieki nad dziecmi wyjeżdżajwcymi 
do innych szkół w ramach „zielonych szkół” przy-
sługuje dodatkowo wynagrodzenie jak za 10 godzin 
ponadwymiarowych tygodniowo. 

POSTANOWIENIA KOICOWE 

§ 11 

1. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy wylicza się wg ich zasze-
regowania płacowego proporcjonalnie do liczby 
godzin ich pracy. 

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli przyjmuje się w oparciu o aktualnie 
obowiwzujwce  rozporzwdzenie Ministra gdukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie wynagradzania 
nauczycieli. 

3. Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli w po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego w 
danym roku nie osiwga poziomu określonego w 
art. 30. Ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela – 
należy zwiększyc wynagrodzenie o taki procent, 
by uzyskac ustawowy poziom. 

4. Regulamin został uzgodniony z: 
a) Forum  Rwiwzków Rawodowych – Oddział 

Dolnoślwski we Wrocławiu 
b) Rarzwdem Oddziału RNP w Janowicach Wiel-

kich  
c) Komisjw Międzyzakładoww NSRR „Solidar-

nośc” Pracowników Oświaty i Wychowania 
w Jeleniej Górze. 

5. Rmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Ja-
nowice Wielkie po uzgodnieniu treści z właści-
wymi strukturami zwiwzków zawodowych dzia-
łajwcych w oświacie. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Janowice Wielkie. 

§ 13 

Traci moc uchwała nr XXVII/103/2008 z dnia 30 
grudnia 2008 r w sprawie ustalenia Regulaminu 
określajwcego wysokośc stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom niektórych 
składników wynagradzania zatrudnionym w szko-
łach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie 
w 2009 r. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślwskiego  i podlega wywieszeniu na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Janowicach 
Wielkich 
 

PRRgWODNICRZCW 
RuDW GMINW 

 
JACEK GOŁĘBSKI 
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1948 

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE  
NR XXVII/150/09 

z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów  
zawierających azbest z terenu Gminy Marcinowice” 

 Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
159 ze zmianami), w zwiwzku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze 
zmianami), art. 14 ust. 6, art. 15 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) oraz 
„Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajwcych azbest stosowa-
nych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r., Rada Gminy Marcinowice uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się „Gminny program usuwania wyrobów 
zawierajwcych azbest z terenu Gminy Marcinowice” 
w brzmieniu określonym załwcznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 3 

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

PRRgWODNICRZCW 
RuDW GMINW 

 
JANINA KUTA 

 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Marcinowice nr XXVII/150/09 z dnia  
3 kwietnia 2009 r. (poz. 1948) 

 
1. WSTIP 

1.1. Wprowadzenie 

Niniejszy „Program usuwania wyrobów zawierajw-
cych azbest z terenu Gminy Marcinowice” opraco-
wano dla potrzeb Gminy Marcinowice. Celem Pro-
gramu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi 
postępowania w zakresie gospodarki odpadem nie-
bezpiecznym, jakim jest azbest, występujwcy na 
terenie Gminy Marcinowice. Przedstawione cele i 
działania sw zgodne z obowiwzujwcym ustawodaw-
stwem oraz kierunkami działań i celami określonymi 
w programach różnych szczebli (krajowym, woje-
wódzkim).  
W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz 
stanu istniejwcego i prognozowanych zmian, opra-
cowano program działań i wytyczono cele oraz 
zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów 
realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych 
systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Re-
alizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiwzu-
jwcych i przewidywanych wymogów prawnych, 
uporzwdkowanie i scentralizowanie gospodarki od-
padem niebezpiecznym, jakim jest azbest, oraz 
poprawę jakości środowiska na terenie miasta i 
gminy. uzbest znany jest od kilku tysięcy lat. Sze-
rokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych 

ilościach nastwpiło w okresie ostatnich 100 lat. R 
uwagi na swoje niewwtpliwe zalety, jak odpornośc 
na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na 
działanie kwasów, elastycznośc, dobre właściwości 
mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne, wyko-
rzystywany był chętnie jako cenny surowiec rów-
nież w Polsce. uzbest stosowany był w produkcji 
około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede 
wszystkim (co najmniej około 85%) do produkcji 
wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dacho-
wych i elewacyjnych, a także, w mniejszych ilo-
ściach, do produkcji rur, rozmaitych kształtek do 
kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych. 
Produkcja płyt azbestowo cementowych na zie-
miach polskich rozpoczęła się w 1907 roku i trwała 
do roku 1998 roku. Materiały zawierajwce azbest 
należw do substancji stwarzajwcych szczególne za-
grożenie dla zdrowia ludzi i z tego powodu powinny 
podlegac sukcesywnej eliminacji. Odpady zawiera-
jwce azbest należw do odpadów niebezpiecznych, a 
gospodarka nimi wymaga prawidłowego podejścia 
oraz szczególnej kontroli. Szczególne zasady postę-
powania z odpadami zawierajwcymi azbest reguluje 
szereg przepisów m.in. ustawa o zakazie stosowa-
nia azbestu, ustawa prawo ochrony środowiska, 
ustawa o odpadach oraz zwiwzane z nimi rozporzw-
dzenia wykonawcze. Ostatnia nowelizacja ustawy 
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o zakazie stosowania azbestu z 22 grudnia 2004 
roku praktycznie zamknęła okres stosowania wyro-
bów zawierajwcych azbest w Polsce. Do rozwiwza-
nia pozostaje natomiast – bardzo ważny ze wzglę-
du na zdrowie ludzi i stan środowiska – problem 
sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów zawie-
rajwcych azbest. Groźne dla zdrowia sw włókna 
respirabilne, wystarczajwco drobne, by przeniknwc 
głęboko do płuc. Włókna powstajw na skutek dzia-
łania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe sw 
łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mecha-
nicznej lub ścieraniu). 
Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  
14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierajwcych azbest stosowa-
nych na terytorium Polski”. Program ten obejmuje 
okres 30-letni, tj. lata 2003–2032. 
Realizacja zadań przewidzianych w tym „Progra-
mie...” wymaga zaangażowania administracji pu-
blicznej i różnych instytucji działajwcych na trzech 
poziomach:  
• centralnym: Rada Ministrów, minister właściwy 

do spraw gospodarki, Główny Koordynator 
„Programu ...” (w strukturze ministerstwa), 

• wojewódzkim: wojewoda, samorzwd wojewódz-
twa, 

1.2. Ogólna charakterystyka Gminy Marcinowice 

• lokalnym: samorzwd powiatowy (miasta na pra-
wach powiatu), samorzwd gminny. 

W celu realizacji zadań przewidzianych w „Progra-
mie usuwania azbestu…”, niezbędnym jest zaanga-
żowanie administracji publicznej wszystkich stopni 
oraz różnych instytucji na szczeblu krajowym, wo-
jewódzkim i lokalnym. „Program usuwania azbestu  
i wyrobów zawierajwcych azbest stosowanych na 
terytorium Polski” zakłada, iż na poziomie lokalnym 
w realizację zadań Programu zaangażowane powin-
ny byc zarówno samorzwd powiatowy, jak i gmin-
ny. Do kompetencji samorzwdów winno należec: 
nadzorowanie realizacji Programu i wykorzystania 
przyznanych środków finansowych, prowadzenie 
lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za 
składowanie odpadów zawierajwcych azbest, np. w 
stosunku do uboższych właścicieli obiektów – czę-
ściowe lub całkowite zwalnianie z opłat; inicjowanie 
i organizowanie innych form pomocy dla mieszkań-
ców, przy usuwaniu wyrobów zawierajwcych 
azbest. 
Gmina Marcinowice, wychodzwc naprzeciw rozwiw-
zaniu problemu likwidacji azbestu, wykonało inwen-
taryzację wyrobów zawierajwcych azbest zlokalizo-
wanych na terenie gminy, a także przystwpiło do 
opracowania „Programu usuwania wyrobów zawie-
rajwcych azbest z terenu Gminy Marcinowice”. 

 

 

 
 
 

Gmina wiejska Marcinowice, położona we wschod-
niej części Równiny Świdnickiej  na Przedgórzu 
Sudeckim, w dolinach rzeki Bystrzycy i potoku 
Czarna Woda.  

Północno-wschodnia granica gminy biegnie wzdłuż 
wzgórz Kiełczyńskich i masywu Ślęży (718 m 
n.p.m.) Położenie takie stwarza możliwośc rozwija-
nia turystyki i agroturystyki, szczególnie w okolicy 

wsi Sady i Twpadła, usytuowanych u samego pod-
nóża Ślęży. Gmina posiada siec dróg ułatwiajwcych 
turystyczne wędrówki, zwłaszcza rowerowe. 

Re względu na urodzajne gleby, gmina ma charak-
ter rolniczy. Ponadto gmina posiada bogate złoża 
kopalin: głównie granitu, kwarcu, kaolinu oraz żwi-
ru i pisaku. Na terenie gminy znajdujw się także 
duże zasoby wód głębinowych, częściowo wyko-
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rzystywanych przez wodociwgi gminne z własnym 
ujęciem w Strzelcach, dostarczajwce wodę do 
wszystkich miejscowości w gminie, a także do 
produkcji wód stołowych przez lokalnych przedsię-
biorców, np. 'Woda Bonurt' w Chwałkowie. W 
całej okolicy można znaleźc szereg śladów wcze-
snego osadnictwa sięgajwcych okresu neolitu oraz 
kultury łużyckiej. Walory turystyczno-krajobrazowe 
gminy podnoszw malownicze zakwtki z ruinami 
dawnych pałaców, stare kościoły, krzyże pokutne, 
parki z pomnikami przyrody oraz inne ciekawe 
obiekty znajdujwce się w wielu miejscowościach. 

Gmina Marcinowice ma obszar 95,91 km², w tym: 
• użytki rolne: 82% 
• użytki leśne: 8% 

Gmina stanowi 12,91% powierzchni powiatu. 
Gmina Marcinowice obejmuje swym zasięgiem 19 
wsi położonych na Równinie Świdnickiej oraz u 
stóp Masywu Ślęży i wzgórz Kiełczyńskich: Biała, 
Chwałków, Gola Świdnicka, Gruszów, Kwtki, Kle-
cin, Krasków, Marcinowice, Mysłaków, Sady, Ste-
fanowice, Strzelce, Szczepanów, Śmiałowice, Tw-
padła, Tworzyjanów, Wirki, Wiry, Rebrzydów. 

Gmina zajmuje powierzchnię 95,91 km i liczy 6645 
mieszkańców. 

1.3. Cel i zadania „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest na obszarze Gminy Marcino-
wice” 

Nadrzędnym długoterminowym celem „Programu 
usuwania wyrobów zawierajwcych azbest z terenu 
Gminy Marcinowice” jest: 

Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych 
u mieszkańców Gminy Marcinowice powodowa-

nych azbestem oraz likwidacja negatywnego  
oddziaływania azbestu na środowisko 

Cel ten pozostaje w ścisłej relacji z celami zdefi-
niowanymi w krajowym „Programie...”. Osiwgnięcie 
tego celu będzie możliwe w perspektywie długo-
terminowej (okres ok. 25 lat) poprzez usunięcie z 
terenu gminy stosowanych od wielu lat wyrobów 
zawierajwcych azbest. 

Ogólnym zadaniem programu jest określenie wa-
runków sukcesywnego usuwania wyrobów zawie-
rajwcych azbest. Ratem w programie ujęto zagad-
nienia: 

1. gdukowania poprzez informowanie społeczeń-
stwa Gminy Marcinowice w zakresie szkodli-
wości azbestu, obowiwzków dotyczwcych po-
stępowania z wyrobami zawierajwcymi azbest 
oraz o sposobach bezpiecznego ich usuwania 
oraz unieszkodliwiania. 

2. Współpracy z lokalnymi mediami oraz organi-
zacjami społecznymi. 

3. Utworzenia centrum danych o lokalizacji istnie-
jwcych wyrobów zawierajwcych azbest. 

4. Ustalenia ośrodków dyspozycyjno-kontrolnego 
do nadzoru realizacji programu na terenie gmi-
ny oraz dla podejmowania lub koordynacji de-
cyzji strategicznych i finansowych oraz kontak-
tów z zainteresowanymi osobami prawnymi  
i fizycznymi. Koordynacja działań gminy. 

5. Monitoringu zmian stanu zaewidencjonowane-
go azbestu, poprzez współpracę z  odpowied-
nimi jednostkami w zakresie przeprowadzenia 
monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów)  
i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbe-
stu. 

6. Przedstawienia wyników monitoringu na mapie 
gminy. 

7. Podejmowania w miarę potrzeby odpowiednich 
działań administracyjnych w stosunku do wła-
ścicieli lub zarzwdców obiektów szczególnie 
zagrożonych. 

8. Współpracy z wojewodw, samorzwdem woje-
wództwa oraz samorzwdem miejskim i gmin-
nym, w zakresie zadań wynikajwcych z „Pro-
gramu usuwania azbestu i wyrobów zawierajw-
cych azbest stosowanych na terytorium Pol-
ski” przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku. 

9. Pozyskania środków na realizacje likwidacji 
wyrobów zawierajwcych azbest. 

10. Współpracy z przedsiębiorstwami zajmujwcymi 
się usuwaniem wyrobów zawierajwcych 
azbest, prowadzenia lokalnej polityki społecz-
nej w zakresie opłat za składowanie odpadów 
zawierajwcych azbest, szczególnie w stosunku 
do uboższych właścicieli obiektów. 

11. Opracowania i wydawania odpowiednich zale-
ceń i wytycznych dla gmin, administracji osie-
dli mieszkaniowych i obiektów komunalnych 
dotyczwcych sposobów bezpiecznego postę-
powania z wyrobami zawierajwcymi azbest. 

12. Nadzorowania wykorzystania pozyskanych 
środków finansowych.  

1.4. Koncepcja zarządzania „Programem usuwania 
wyrobów zawierających azbest na obszarze 
Gminy Marcinowice” 

Interdyscyplinarnośc „Programu…” powoduje ko-
niecznośc  koordynacji wszystkich jednostek i in-
stytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realiza-
cję poszczególnych zadań lub pośrednio  biorwcych 
udział w ich realizacji. Dlatego też zadania przewi-
dziane w "Programie usuwania wyrobów zawiera-
jwcych azbest z terenu Gminy Marcinowice” będw 
realizowane na  płaszczyznach, przedstawionych na 
poniższym schemacie: 
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Rys. 1 Schemat zarzwdzania „Programem usuwania wyrobów zawierajwcych azbest z terenu Gminy Mar-

cinowice” na poziomie lokalnym. 
 
Ogólnym zadaniem programu jest określenie wa-
runków sukcesywnego usuwania wyrobów zawie-
rajwcych azbest. Ratem w programie ujęto: 
– wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze 

względu na największw ilośc występujwcych wy-
robów zawierajwcych azbest oraz największe za-
grożenie zdrowia człowieka 

– propozycje działań organizacyjnych i inwestycyj-
nych zmierzajwcych do osiwgnięcia celów Pro-
gramu wraz z harmonogramem ich wdrażania 

– koszty wdrażania Programu i organizację zarzw-
dzania Programem. 

Szczegółowe wytyczne dotyczwce działań zostały 
zawarte w „Programie” i w odpowiednich usta-
wach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, 
które nałożyły na gminy, powiaty i województwa 
szereg obowiwzków.  
– Wśród nich priorytetowym i wspólnym dla 

wszystkich jednostek jest obowiwzek inwentary-
zacji azbestu i wyrobów zawierajwcych azbest.  

– Inwentaryzacja jest pierwszym i podstawowym 
krokiem, który leży u podstaw wszystkich in-
nych działań.  

– Należy zdac sobie sprawę ze skali problemu  
i rozpoczwc działania jak najszybciej.  

Inwentaryzacja umożliwia bowiem:  
– określenie ilości wyrobów zawierajwcych azbest 

w gminie 
– zaplanowanie działań i umieszczenie ich w planie 

gospodarki odpadami, w tym odpadami niebez-
piecznymi zawierajwcymi azbest, do których 
stworzenia i realizacji zobligowane sw ustawowo 
jednostki samorzwdu terytorialnego 

– monitorowanie realizacji planu zgodnie z trzema 
stopniami pilności usunięcia azbestu, a w kon-
sekwencji doprowadzenia do usunięcia azbestu  
z terenu gminy.  

Radania samorzwdu  
– Informowanie mieszkańców o skutkach naraże-

nia na azbest i obowiwzek sukcesywnego usu-
wania go przez właścicieli nieruchomości  

– Gmina w pierwszej kolejności powinno skupic 
się na działaniach edukacyjno-informacyjnych 
skierowanych do mieszkańców. Działanie te 
powinny miec na celu skłonienie właścicieli nie-
ruchomości do wypełnienia nałożonego na nich 

ustawowo obowiwzku usunięcia wyrobów za-
wierajwcych azbest. 

1.5. Opis zawartości dokumentu „Programu...”  

Rgodnie z wytycznymi dotyczwcymi przygotowania 
programu w zakresie usuwania wyrobów zawiera-
jwcych azbest, niniejszy dokument zawiera: 

Rozdział 1 Wstęp. W rozdziale ujęto informacje 
ogólne nt. obowiwzków przypisanych 
wójtowi wynikajwcych z realizacji kra-
jowego „Programu..”, charakterystykę 
miasta, nadrzędny długoterminowy cel 
i zadania  programu oraz koncepcję za-
rzwdzania programem. 

Rozdział 2 Charakterystyka wyrobów zawierają-
cych azbest i oddziaływanie azbestu na 
zdrowie człowieka. W tym rozdziale 
przedstawiono charakterystykę azbestu 
i jego zastosowanie, sposoby bezpiecz-
nego użytkowania wyrobów zawierajw-
cych azbest i metody ich usuwania, 
oddziaływanie azbestu na zdrowie ludzi 
oraz zasady informowania o ryzyku 
zwiwzanym z narażeniem na azbest 
występujwcy w środowisku. 

Rozdział 3 Stan prawny w zakresie użytkowania  
i usuwania wyrobów i odpadów zawie-
rających azbest. W rozdziale tym 
przedstawiono wybrane akty prawne 
dotyczwce użytkowania i usuwania wy-
robów zawierajwcych azbest oraz pro-
cedury postępowania z wyrobami i od-
padami  zawierajwcymi azbest. 

Rozdział 4 Zadania jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie usuwania azbestu. 
W rozdziale przedstawiono koncepcję 
zarzwdzania Programem oraz zadania w 
zakresie zarzwdzania Programem na po-
szczególnych poziomach. 

Rozdział 5 Gospodarowanie wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest w Gminie Marci-
nowice. W rozdziale przedstawiono 
ilośc wyrobów zawierajwcych azbest 
wymagajwcych usunięcia wraz z po-
jemnościw potrzebnych składowisk oraz 
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strategię w zakresie usuwania wyro-
bów zawierajwcych azbest i unieszko-
dliwiania odpadów azbestowych, tj. ce-
le  w perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej wraz  z harmonogra-
mem realizacji przedsięwzięc i ich kosz-
tami oraz źródłami finansowania. 

Rozdział 6  Wnioski końcowe. Podsumowanie wraz 
z wnioskami. 

2. CHARAKTERYSTYKA WYROEÓW ZAWIERAJĄ-
CYCH AZEEST I ODDZIAŁYWANIE AZEESTU 
NA ZDROWIE CZŁOWIEKA 

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu 

uzbest jest nazww handloww odnoszwcw się do sze-
ściu minerałów włóknistych. Pod względem che-
micznym sw to uwodnione krzemiany magnezu, 
żelaza, wapnia i sodu. Rozróżnia się następujwce 
typy azbestu: chryzotyl (włóknista odmiana serpen-
tynu, tj. uwodnionego krzemianu magnezu), amozyt 
(krzemian żelazowo-magnezowy, krokidolit (krze-
mian sodowo-żelazowy), antofilit (krzemian magne-
zowy zawierajwcy żelazo). 
Pomimo, iż występowanie azbestu w przyrodzie 
jest dosyc powszechne, tylko w kilku miejscach na 
świecie prowadzona była jego eksploatacja na skalę 
przemysłoww. Polska nie posiada złóż azbestu nada-
jwcych się do eksploatacji przemysłowej. 
Właściwości azbestu takie jak: duża odpornośc na 
wysokie i niskie temperatury, niewielkie przewod-
nictwo cieplne i odpornośc na działanie czynników 
chemicznych sprawiły, że stał się on powszechnie 
wykorzystywany jako cenny surowiec również w 
Polsce. 
uzbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach 
gospodarki, przede wszystkim w budownictwie, ale 
także w energetyce, transporcie i przemyśle che-
micznym.  

Najważniejszymi zastosowaniami azbestu sw: 
– wyroby azbestowo-cementowe produkowane z 

azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie 
jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty 
okładzinowe i elewacyjne zawierajwce od 10– 
–35% azbestu 

– wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów 
parowych, wymienników ciepła, zbiorników, 
przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognio-
odpornych. Rawierajw one w zależności od prze-
znaczenia od 75 do 100% azbestu, głównie 
chryzotylu 

– wyroby uszczelniajwce: tektury, płyty azbesto-
wo-kauczukowe, szczeliwa plecione 

– wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i ta-
śmy hamulcowe stosowane do różnego typu 
hamulców 

– wyroby tekstylne: sznury i maty 
– wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity 

uszczelniajwce, asfalty drogowe uszlachetnione, 
zaprawy gruntujwce, papa dachowa, płytki pod-
łogowe, zawierajwce od 20 do 40% azbestu. 

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielic 
dwie grupy produktów:  

„wyroby miękkie” – których gęstośc objętościowa 
jest mniejsza niż 1000 kg/m3, to słabo zwiwzane 
produkty azbestowe o wysokim, ponad 60% udzia-
le azbestu w produkcie oraz niskiej zawartości sub-
stancji wiwżwcej, do których zaliczamy między in-
nymi: tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolu-
jwce, papy,  

„wyroby twarde” – których gęstośc objętościowa 
jest większa niż 1000 kg/m3, zawierajwce wysoki 
udział substancji wiwżwcej, zaś niski (poniżej 15%) 
udział azbestu, do których należw płyty faliste  
i płaskie, rury wodociwgowe, elementy kanalizacji. 
Spójnośc włókien azbestowych w tych wyrobach 
jest tak wysoka, że praktycznie nie uwalniajw się 
one do środowiska (wyjwtkiem jest obróbka np. 
cięcie lub proces niszczenia mechanicznego wyro-
bu).  
Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilo-
ści wyrobów zawierajwcych azbest stanowiw płyty 
azbestowo-cementowe (faliste i płaskie).  

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce 
rozpoczęła się w 1907 roku w Krakowie, następnie 
w Lublinie (ok.1910 r.) i w Ogrodzieńcu 
k/Rawiercia (ok. 1920 r.). Jednak stosowanie azbe-
stu na szerokw skalę na terenie Polski w budownic-
twie nastwpiło w latach 60., po uruchomieniu na-
stępnych 4 dużych zakładów wyrobów azbestowo-
cementowych. Głównym surowcem stosowanym 
do produkcji był azbest chryzotylowy, ale do poło-
wy lat osiemdziesiwtych do produkcji rur ciśnienio-
wych stosowany był także krokidolit oraz niewielkie 
ilości amozytu. 

Produkcja płyt azbestowo-cementowych w Polsce 
została zakazana ustaww z dnia 19 czerwca  
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierajw-
cych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z 1997 r.  
i Nr 156 z 1998 r.). Rgodnie z ustaww, w Polsce do 
28 września 1998 r. została całkowicie zakończona 
produkcja płyt azbestowo-cementowych (a wcze-
śniej innych wyrobów zawierajwcych azbest).  
Natomiast po 28 marca 1999 r. obowiwzuje zakaz 
obrotu azbestem i wyrobami zawierajwcymi azbest. 
Wyjwtek stanowiw wyroby z zawartościw azbestu, 
które nie posiadajw jeszcze swoich zamienników ze 
względu na ekstremalne warunki pracy. Wykaz 
takich wyrobów zawarty jest w rozporzwdzeniach 
ministra właściwego do spraw gospodarki w spra-
wie dopuszczenia wyrobów zawierajwcych azbest 
do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar 
celny. Dotyczy to azbestu włóknistego sprowadza-
nego do produkcji diafragmy wykorzystywanej do 
elektrolizy przeponowej przy produkcji chloru i wy-
robów azbestowo-kauczukowych. 
– Od 1997 r. istnieje zakaz stosowania wyrobów 

zawierajwcych azbest (Dz. U. Nr 161, poz. 628).  
– W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Pro-

gram usuwania azbestu i wyrobów zawierajw-
cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. 
Uwzględniajwc żywotnośc wyrobów cemento-
wo-azbestowych program zakłada realizację 
usuwania tych wyrobów z budynków i budowli 
do 2032 r.  
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– Na terenie gminy nie istnieje składowisko odpa-
dów azbestowych. 

– W województwie dolnoślwskim znajduje się 
składowisko przyjmujwce odpady azbestowe: 
• Składowisko Dolnoślwskiej Korporacji gkolo-

gicznej sp. z o.o. w Oławie, ul. Polna 1 
(azbest składowany jest po przekształceniu w 
procesie zestalania pod kodem 19 03 06) 

• Składowisko Odpadów Przemysłowych,  
ul. Górnicza w Wałbrzychu, eksploatowane 
przez „MO-BRUK” Korzenna 214 filia ul. Gór-
nicza w Wałbrzychu. 

2.2. Wpływ azbestu na organizm ludzki 

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w 
wyniku wdychania włókien zawieszonych w powie-
trzu (oznacza to, że dopóki włókna nie sw uwolnio-
ne do powietrza nie stanowiw zagrożenia dla zdro-
wia). uzbest może byc także obecny w wodzie, 
napojach i pokarmach, skwd przenika do organizmu 
człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczwcych 
o tym, że azbest dostajwcy się do organizmu drogw 
pokarmoww jest szkodliwy dla zdrowia. 
Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w 
praktyce majw mniejsze znaczenie niż źródła zwiw-
zane z działalnościw człowieka. Obecnie po zaprze-
staniu produkcji wyrobów zawierajwcych azbest 
tymi źródłami sw: 
– niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w 

tym tzw. dzikie wysypiska, szczególnie w lasach 
i odkrytych wyrobiskach 

– użytkowanie wyrobów azbestowych co w kon-
sekwencji prowadzi do zanieczyszczenia powie-
trza pyłem azbestowym w wyniku: korozji i me-
chanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-
cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych  
i hamulcowych  

– niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wy-
robów zawierajwcych azbest 

– urzwdzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyza-
cyjne i izolacje zawierajwce azbest. Sw to źródła 
występujwce wewnwtrz pomieszczeń. Stosowa-
nie wyrobów azbestowych, a w konsekwencji 
możliwośc uwalniania włókien azbestu do śro-
dowiska, spowodowało wzrost zainteresowania 
zdrowotnymi skutkami środowiskowej ekspozy-
cji na azbest. 

Wielkośc zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju 
azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powie-
trzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie 
stanowiw włókna respirabilne, tzn. występujwce w 
trwałej postaci w powietrzu i mogwce przedosta-
wac się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków 
płucnych. Majw one średnicę mniejszw od 3 µm i sw 
dłuższe niż 5 µm, przy czym najbardziej szkodliwe 
sw włókna o długości ok. 20 µm. Narażenie zawo-
dowe na pył azbestu może byc przyczynw chorób 
układu oddechowego, tj.: pylicy azbestowej (azbe-
stozy), łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc 
oraz międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej (nowo-
tworów o wysokiej złośliwości). 
Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerujw, 
że z azbestem może byc również zwiwzane wystę-
powanie innych nowotworów: krtani, żołwdka i jelit, 

trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwięk-
szenie ryzyka w tych grupach nowotworów należy 
postrzegac jedynie jako prawdopodobne. 

Między pierwszym narażeniem a pojawieniem się 
patologii (zwłaszcza nowotworów) występujw dłu-
gie okresy. Czyli aktualnie wykrywane skutki odno-
szw się do warunków pracy, jakie istniały 20–40 lat 
temu.  

unalizujwc szkodliwośc azbestu i jego wpływ na 
organizm ludzki należy pamiętac, iż azbest jest 
praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia 
ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna 
znajdujw się we wdychanym powietrzu. uzbest 
zabezpieczony w sposób uniemożliwiajwcy uwolnie-
nie się włókien do powietrza nie stanowi żadnego 
zagrożenia dla zdrowia. 

2.3. InRormowanie o ryzyku związanym z naraże-
niem na azbest występujący w środowisku 

Głównym celem informowania o ryzyku jest dostar-
czenie informacji o zagrożeniu osobom i społeczno-
ściom narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki 
środowiskowe (zgodnie z zasadami wynikajwcymi  
z odpowiednich przepisów prawnych). Uzyskane 
informacje stanowiw podstawę do opracowywania 
różnych wariantów strategii zmniejszania ryzyka, 
które brane sw pod uwagę przy podejmowaniu de-
cyzji dotyczwcych ich wdrażania. 
Proces informowania i rzetelności przekazywanej 
informacji zależw zarówno od poziomu merytorycz-
nego, możliwości i umiejętności oceny oszacowania 
ryzyka, jak i od warunków polityczno-społecznych 
(polityka informacyjna, wolna prasa współpracujwca 
ze specjalistami oceniajwcymi zagrożenie itp.).  
Informowanie społeczności o ryzyku zwiwzanym  
z narażeniem na czynniki szkodliwe (w tym azbest) 
jest spraww delikatnw i bardzo trudnw, wymagajwcw 
angażowania opinii publicznej w proces szacowania 
ryzyka i informowania o nim. Istotne znaczenie 
odgrywa właściwe rozeznanie podstawowych za-
gadnień przez wszystkich zainteresowanych partne-
rów.  
ugencja Ochrony Środowiska (gPu – gnvironmental 
Protection ugency) opublikowała szereg dokumen-
tów zawierajwcych zasady informowania o ryzyku. 
Powszechnie stosuje się siedem podstawowych 
zasad: 
(1) ukceptuj i angażuj społecznośc jako równo-

rzędnego partnera 
(2) Starannie planuj sposób przekazywania infor-

macji o zagrożeniu, a następnie oceniaj wyniki 
komunikowania się 

(3) Uważnie słuchaj tego, co majw ci do przekaza-
nia inni 

(4) Bwdź uczciwy, szczery i otwarty 
(5) Koordynuj wysiłki i współpracuj z innymi (gru-

pami, ośrodkami) w procesie przekazywania in-
formacji 

(6) Nawiwzuj współpracę ze środkami masowego 
przekazu i przekazuj informacje przygotowane 
zgodnie z regułami środków masowego prze-
kazu 

(7) Mów jasno i życzliwie. 
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Informacje zamieszczane w lokalnej prasie, na ulot-
kach, tablicach ogłoszeń w sołectwach             
oraz ukcja informacyjna polegac może na: 
– opracowaniu i rozpowszechnianiu materiałów 

informacyjnych – np. ulotek, broszur oraz arty-
kułów w lokalnej prasie 

– prowadzeniu audycji w lokalnych rozgłośniach 
– organizowaniu prelekcji przy okazji odbywajw-

cych się zebrań w Urzędzie Miejskim i Gminnym. 

2.4. Ograniczenie negatywnych skutków oddzia-
ływania azbestu 

Specyficzne właściwości fizyko-chemiczne odmian 
azbestu takie jak wytrzymałośc, ognioodpornośc, 
elastycznośc, złe przewodnictwo cieplne i elek-
tryczne, spora dźwiękochłonnośc, znaczna odpor-
nośc na działania różnorodnych czynników che-
micznych umożliwiły – z jednej strony – jego po-
wszechne zastosowanie w bardzo szerokim zakre-
sie, a z drugiej strony, za spraww tych samych wła-
ściwości, odpady azbestowe w postaci zużytych 
wyrobów z różnym jego udziałem sw niezwykle 
trudne do unieszkodliwiania. Główne czynniki jakie 
wpływajw na zmniejszenie trwałości wyrobów za-
wierajwcych azbest, jest oddziaływanie mechanicz-
ne oraz brak konserwacji materiału. Podstaww bez-
piecznego postępowania z materiałami zawierajw-
cymi azbest jest eliminacja lub co najmniej minima-
lizacja ryzyka emisji włókien azbestu do otoczenia 
w skutek działań mechanicznych i złej konserwacji 
materiału. Ratem dopuszczalna jest eksploatacja 
materiałów zawierajwcych azbest w dobrym stanie 
technicznym, o nieuszkodzonej powierzchni, ewen-
tualnie odpowiednio zabezpieczonej np. przez po-
malowanie. W wypadku usuwania takich materia-
łów konieczne jest ich zwilżenie wodw, usuwanie, 
gdy jest to możliwe wyrobów w całości, unikajwc 
ich łamania i przy zachowaniu pracy ręcznej, oraz 
przy zabezpieczeniu – odizolowaniu pola prac od 
otoczenia. Odpowiednie oddzielenie pola prac od 
otoczenia ma zapobiegac ewentualnemu skażeniu 
azbestem. Na stanowisku pracy należy monitoro-
wac stężenia włókien azbestu w powietrzu,                             
a po zakończeniu prac sprawdzic na okolicznośc 
ewentualnego wystwpienia azbestu (czystośc) miej-
sce prac i najbliższe otoczenie. Należy miec świa-
domośc, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przy-
padku azbestu (tak jak innych substancji rakotwór-
czych) jest umowne i stanowi kompromis między 
wymaganiami medycyny a możliwościami techniki. 
Tendencjw działań Ug jest ograniczenie NDS (naj-
wyższe dopuszczalne stężenia) do możliwego mi-
nimum. 

3. STAN PRAWNY W ZAKRESIE UWYTKOWANIA  
I USUWANIA WYROEÓW I ODPADÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZEEST 

Procedury postępowania dotyczwce wyrobów  
i odpadów zawierajwcych azbest reguluje szeroki 
zbiór aktów prawnych.  
W niniejszym opracowaniu omówiono podstawowe 
akty prawne, regulujwce zasady postępowania  
z wyrobami i odpadami zawierajwcymi azbest na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3.1. Regulacje ustawowe 

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 
stosowania wyrobów zawierajwcych azbest  
(Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.). 
Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju 
azbestu, wyrobów zawierajwcych azbest oraz 
obrotu azbestem i wyrobami zawierajwcymi 
azbest. Ustawa ta miała kolejno 10 nowelizacji. 
Ostatnia nowelizacja została wprowadzona 
ustaww z dnia 22 grudnia 2004 r. „o zmianie 
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawiera-
jwcych azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72 z 2005 r.). 
Na podstawie tej zmiany z dniem 1 stycznia 
2005 r. obowiwzuje w Polsce – podobnie jak w 
całej Unii guropejskiej – zakaz stosowania i ob-
rotu azbestem i wyrobami zawierajwcymi azbest. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 7 
stanowi: Właściwy organ może nałożyc, w dro-
dze decyzji, obowiwzek uzyskania pozwolenia na 
wykonanie określonego obiektu lub robót bu-
dowlanych, objętych obowiwzkiem zgłoszenia, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może 
naruszyc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego lub spowodowac: za-
grożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, po-
gorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, 
pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, 
wprowadzenie, utrwalenie bwdź zwiększenie 
ograniczeń lub uciwżliwości dla terenów swsied-
nich. 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst  jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Ustawa 
ta jest podstawowym aktem prawnym w pra-
wodawstwie polskim, regulujwcym zasady 
ochrony środowiska oraz warunki korzystania  
z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań 
zrównoważonego rozwoju, a szczególności usta-
liła m.in. obowiwzek składania przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, a także osoby 
prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości  
i miejscach występowania substancji stwarzajw-
cych szczególne zagrożenie dla środowiska (w 
tym również azbestu).  

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,  
poz. 251). Ustawa ta wprowadziła m.in. obo-
wiwzek uzyskania przez wytwórcę odpadów nie-
bezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wy-
robów zawierajwcych azbest) zatwierdzenia – 
przez właściwego wojewodę lub starostę – pro-
gramu gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
zawierajwcymi azbest). 

Wytwórcy odpadów zawierajwcych azbest muszw 
zatem zalegalizowac swojw działalnośc w tym za-
kresie z ww. przepisami. 

3.2. Akty wykonawcze 

1. Rozporzwdzenie Ministra Środowiska z dnia  
27 września 2001 r. – w sprawie katalogu od-
padów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza 
rodzaje odpadów zawierajwcych azbest na li-
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ście odpadów niebezpiecznych w wymienio-
nych poniżej grupach i podgrupach z odpo-
wiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym: 
– 06 07 01* – odpady azbestowe z elektroli-

zy 
– 06 13 04* – odpady z przetwarzania azbe-

stu 
– 10 11 81* – odpady zawierajwce azbest 
– 10 13 09* – odpady zawierajwce azbest z 

produkcji elementów cementowo – azbe-
stowych 

– 15 01 11* – opakowania z metali zawiera-
jwcych niebezpieczne, porowate elementy 
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) 
włwcznie z pustymi pojemnikami ciśnienio-
wymi 

– 16 01 11* – okładziny hamulcowe zawiera-
jwce azbest 

– 16 02 12* – zużyte urzwdzenia zawierajwce 
wolny azbest 

– 17 06 01* – materiały izolacyjne zawiera-
jwce azbest 

– 17 06 05* – materiały konstrukcyjne za-
wierajwce azbest. 

2. Rozporzwdzenie Ministra Środowiska z dnia  
9 października 2002 r. w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, 
ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzajwcych szczególne zagrożenie dla śro-
dowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439 ) określa 
termin oraz formę składania informacji o rodza-
ju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzajwcych szczególne zagrożenie dla śro-
dowiska. 

3. Rozporzwdzenie Ministra Gospodarki z dnia  
30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogw byc składowane w spo-
sób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). 
W sposób nieselektywny mogw byc składowa-
ne odpady o następujwcych kodach: 
– 17 06 01* – materiały izolacyjne zawiera-

jwce azbest 
– 17 06 05* – materiały konstrukcyjne za-

wierajwce azbest 
Odpady te mogw byc składowane wspólnie, na 
tym samym składowisku odpadów niebez-
piecznych zawierajwcych azbest. Nie można 
natomiast mieszac tych odpadów i składowac 
z innymi odpadami niebezpiecznymi. 

4. Rozporzwdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-
wisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) okre-
śla najwyższe dopuszczalne stężenia w środo-
wisku pracy pyłów zawierajwcych azbest: 
a) pyły zawierajwce azbest chryzotylowy oraz 

pyły zawierajwce azbest chryzotylowy i inne 
minerały włókniste oraz pyły zawierajwce 
inne minerały włókniste, z wyjwtkiem kroki-
dolitu 
– pył całkowity – 1,0 mg/m3 
– włókna respirabilne – 0,2 mg/m3 

b) pyły zawierajwce krokidolit  
– pył całkowity – 0,5 mg/m3 
– włókna respirabilne – 0,2 mg/m3 

5. Rozporzwdzenie Ministra Środowiska z dnia 5 
grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesie-
nia dla niektórych substancji w powietrzu  
(Dz. U. Nr 1, poz. 11) określa limity stężenia 
azbestu w powietrzu. Wartości odniesienia dla 
azbestu wynoszw odpowiednio: 
– dla 1 godziny – 250 włókien/m3 
– dla roku kalendarzowego – 2350 włó-

kien/m3. 

6. Rozporzwdzenie Ministra Środowiska z dnia  
24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczwcych lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny od-
powiadac poszczególne typy składowisk odpa-
dów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. 
wymagania dotyczwce składowania odpadów 
zawierajwcych azbest.  

7. Rozporzwdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczwcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) określa zakres ro-
dzajów robót budowlanych, stwarzajwcych za-
grożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.  

8. Rozporzwdzenie Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wyko-
rzystywania i przemieszczania azbestu oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub 
urzwdzeń, w których był lub jest wykorzysty-
wany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Roz-
porzwdzenie wprowadza obowiwzek inwentary-
zacji przez właściciela lub zarzwdzajwcego (oso-
bę fizycznw) miejsc, gdzie był lub jest wykorzy-
stywany azbest – oraz składania corocznie 
stosownych informacji do właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby praw-
ne składajw sprawozdania do wojewody. 

9. Rozporzwdzenie Ministra Gospodarki, Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 
roku w sprawie sposobów i warunków bez-
piecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierajwcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) 
nakłada na właścicieli lub zarzwdców obiektów, 
urzwdzeń budowlanych, instalacji przemysło-
wych lub innych miejsc zawierajwcych azbest – 
obowiwzek okresowej kontroli stanu tych wy-
robów oraz sporzwdzenia oceny stanu i możli-
wości użytkowania wyrobów zawierajwcych 
azbest zgodnie z załwcznikiem nr 1 do rozpo-
rzwdzenia (Ocena stanu i możliwości bezpiecz-
nego użytkowania wyrobów zawierajwcych 
azbest). Pierwsza kontrola powinna byc prze-
prowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie rozporzwdzenia. Ww. podmio-
ty przechowujw 1 egz. oceny (łwcznie ze sto-
sownw dokumentacjw), a 2. egz. oceny przeka-
zujw właściwemu organowi nadzoru budowla-
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nego, w terminie 30 dni od daty sporzwdzenia 
oceny. 

10. Rozporzwdzenie Ministra Rdrowia z dnia  
1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, prepa-
ratów, czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, 
 poz. 2771). Rozporzwdzenie określa m.in. obo-
wiwzki pracodawcy przy prowadzeniu prac w 
kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym  
z azbestem).  

11. Rozporzwdzenie Rady Ministrów z dnia  
20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzy-
stanie ze środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 260,  
poz. 2176). Rozporzwdzenie określa jednost-
kowe stawki opłat za: 
a) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza 

– azbest 298,78 zł/kg 
b) umieszczenie odpadów na składowisku: 

– 06 07 01* – odpady azbestowe z elek-
trolizy – 43,44 zł/Mg 

– 06 13 04* – odpady z przetwarzania 
azbestu – 43,44 zł/Mg 

– 10 13 09* – odpady zawierajwce azbest  
z produkcji elementów azbestowo – ce-
mentowych – 43,44 zł/Mg 

– 10 11 81* – odpady zawierajwce azbest 
– 43,44 zł/Mg 

– 15 01 11* – opakowania z metali za-
wierajwce niebezpieczne, porowate ele-
menty wzmocnienia konstrukcyjnego 
(np. azbest) włwcznie z pustymi  pojem-
nikami ciśnieniowymi – 43,44 zł/Mg 

– 16 01 11* – okładziny hamulcowe za-
wierajwce azbest – 43,44 zł/Mg 

– 16 02 12* – zużyte urzwdzenia zawiera-
jwce wolny azbest – 43,44 zł/Mg 

– 17 06 01* – materiały izolacyjne zawie-
rajwce azbest – 0,00 zł/Mg 

– 17 06 05* – materiały konstrukcyjne 
zawierajwce azbest – 0,00 zł/Mg 

12. Rozporzwdzenie Ministra Rdrowia z dnia  
20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomia-
rów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). 
Rozporzwdzenie określa m.in. obowiwzki wyko-
nywania badań właściwych dla prowadzenia 
prac z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest). 

3.3. Zasady postępowania z wyrobami zawierają-
cymi azbest  w aspekcie obowiązującego 
prawa 

Przedstawione w rozdziałach 3.1. i 3.2. przepisy 
określajwce zasady bezpiecznego postępowania z 
wyrobami i odpadami zawierajwcymi azbest narzuci-
ły szereg obowiwzków, zarówno na właścicieli 
obiektów i urzwdzeń, gdzie został użyty azbest, jak i 
na prowadzwcych wszelkiego rodzaju prace zwiwza-
ne z usuwaniem bwdź transportem czy umieszcze-
niem na składowisku wyrobów i odpadów zawiera-
jwcych azbest. 

W Polsce problematyka bezpiecznego postępowa-
nia z wyrobami i odpadami zawierajwcymi  azbest 
została uszeregowana w bloku tematycznym obej-
mujwcym  łwcznie 6 procedur.  
Sw to:  

Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i za-
rządzających obiektami, instalacjami lub 
urządzeniami zawierającymi azbest lub 
wyroby zawierające azbest. 

Procedura 1.  Obowiwzki i postępowanie właścicieli 
oraz zarzwdców, przy użytkowaniu 
obiektów i terenów z wyrobami za-
wierajwcymi azbest. 

Procedura 2.  Obowiwzki i postępowanie właścicieli 
i zarzwdców, przy usuwaniu wyrobów  
zawierajwcych azbest z obiektów lub 
terenów. 

Grupa I. Procedury obowiązujące wykonawców 
prac polegających na usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest – wytwórców odpa-
dów niebezpiecznych. 

Procedura 3.  Postępowanie przy pracach przygo-
towawczych do usuwania wyrobów 
zawierajwcych azbest. 

Procedura 4.  Prace polegajwce na usuwaniu wyro-
bów zawierajwcych azbest, wytwa-
rzaniu odpadów niebezpiecznych, 
wraz z oczyszczeniem obiektu (tere-
nu) instalacji. 

Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących 
działalność w zakresie transportu odpa-
dów niebezpiecznych zawierających 
azbest. 

Procedura 5.  Przygotowanie i transport odpadów 
niebezpiecznych zawierajwcych zbest. 

Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających 
składowiskami odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest. 

Procedura 6.  Składowanie odpadów na składowi-
skach lub wydzielonych kwaterach 
przeznaczonych do wyłwcznego skła-
dowania odpadów zawierajwcych 
azbest. 

3.4. Obowiązki właścicieli i zarządzających obiek-
tami, instalacjami i urządzeniami zawierają-
cych azbest 

Procedura 1.  Obowiwzki i postępowanie właścicieli 
oraz zarzwdców, przy użytkowaniu 
obiektów i terenów z wyrobami za-
wierajwcymi azbest. 

Procedura 2.  Obowiwzki i postępowanie właścicieli 
i zarzwdców, przy usuwaniu wyrobów  
zawierajwcych azbest z obiektów lub 
terenów. 
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PROCgDURu 1.   

PROCgDURu1. Obowiwzki i postępowanie właścicieli oraz zarzwdców, przy użytkowaniu obiektów  
i terenów z wyrobami zawierajwcymi azbest 

 
 
Rakres procedury obejmuje przedstawienie zakresu 
obowiwzków i zasad postępowania właścicieli  
i zarzwdców budynków, budowli, instalacji lub urzw-
dzeń oraz terenów, gdzie znajduje się azbest lub 
wyroby zawierajwce azbest. Procedura dotyczy 
bezpiecznego ich użytkowania. 
Właściciel lub zarzwdca budynku, budowli, instalacji 
lub urzwdzenia technicznego oraz terenu, gdzie znaj-
dujw się wyroby zawierajwce azbest, ma obowiwzek 
sporzwdzenia – w 2 egzemplarzach „Oceny stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 
zawierajwcych azbest” (załwcznik 1). Właściciele lub 
zarzwdcy, którzy spełnili ten obowiwzek wcześniej – 
sporzwdzajw następne „Oceny...” w  terminach wy-
nikajwcych z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.: 
• po pięciu latach, jeżeli wyroby zawierajwce 

azbest sw w dobrym stanie technicznym i nie-
uszkodzone, 

• po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” 
ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni 
wyrobów) uszkodzenia. 

Wyroby, które posiadały lub posiadajw duże i wi-
doczne uszkodzenia – powinny zostac bezzwłocz-
nie usunięte. 
Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarzwd-
ca zobowiwzany jest złożyc właściwemu terenowo 
organowi architektoniczno-budowlanemu lub po-
wiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – 
w terminie do 30 dni od dnia jej sporzwdzenia. Dru-
gi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budyn-
ku, budowli, instalacji lub urzwdzenia przemysłowe-

go oraz terenu – do czasu sporzwdzenia następnej 
„Oceny..”. 
Właściciel lub zarzwdca obowiwzany jest do prze-
prowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyro-
bów zawierajwcych azbest. Wyniki inwentaryzacji 
powinny służyc do sporzwdzenia  informacji dla 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właści-
wego dla miejsca znajdowania się budynku, budow-
li, instalacji lub urzwdzenia oraz terenu z wyrobami 
zawierajwcymi azbest. Wzory informacji według 
załwczników: 
Rałwcznika nr 2 – Informacja o wyrobach zawiera-
jwcych azbest i miejscu ich wykorzystywania. 
Rałwcznika nr 3 – Informacja o wyrobach zawiera-
jwcych azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone. 

Informacje przedkłada się corocznie, celem wyka-
zania ewentualnych zmian w ilości posiadanych 
wyrobów zawierajwcych azbest – co pozwoli na 
ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym 
rejonie. Właściciel lub zarzwdca budynku, budowli, 
instalacji lub urzwdzenia oraz terenu, gdzie wystę-
pujw wyroby zawierajwce azbest, ma ponadto obo-
wiwzki: 
• oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdujw się 

urzwdzenia lub instalacje z wyrobami zawierajw-
cymi azbest – odpowiednim znakiem ostrze-
gawczym dla azbestu (zał. nr 4), 

• opracowania i wywieszenia na widocznym miej-
scu instrukcji bezpiecznego postępowania  
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i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawie-
rajwcymi azbest, 

• zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc 
z wyrobami zawierajwcymi azbest. 

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub 
urzwdzeniu oraz na terenie znajdujw się wyroby za-
wierajwce azbest o gęstości objętościowej mniejszej 
niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”), lub jeżeli wyroby 
zawierajw azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby 
znajdujw się w zamkniętych pomieszczeniach, lub 
istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu                         
do środowiska – właściciel lub zarzwdca powinien 
opracowac plan kontroli jakości powietrza (monito-
ringu), a jego wyniki uwzględnic przy dalszej eks-
ploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierajwcych 
azbest. 

PROCgDURu 2 

Rakres obowiwzków obejmuje okres od podjęcia 
decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów 
zawierajwcych azbest, do zakończenia tych robót  
i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy 
prac. 
Właściciel lub zarzwdca budynku, budowli, instalacji 
lub urzwdzenia oraz terenu, gdzie znajduje się 

azbest lub wyroby zawierajwce azbest, powinien 
dokonac identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w 
wyrobach, przez uprawnione do takich prac labora-
torium. Identyfikacja azbestu powinna nastwpic w 
okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed roz-
poczęciem wykonywania  prac zabezpieczenia lub 
usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta nie 
jest podana w innych dokumentach budowy 
przedmiotowego obiektu. Identyfikacja azbestu jest 
obowiwzkiem właściciela lub zarzwdcy, wynikajw-
cym z tytułu własności oraz odpowiedzialności 
prawnej, dotyczwcej ochrony osób trzecich od 
szkód mogwcych wynikac z nieodpowiedniej eks-
ploatacji przedmiotu stanowiwcego własnośc.  
Wyniki identyfikacji azbestu powinny byc uwzględ-
niane przy: 
• sporzwdzaniu „Oceny...”, 
• sporzwdzaniu informacji dla wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta, 
• zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpie-

czania lub usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest z wykonawcw tych prac – wytwarzajw-
cym odpady niebezpieczne. 

 

 
PROCgDURu 2. Obowiwzki i postępowanie właścicieli i zarzwdców, przy usuwaniu wyrobów zawierajw-
cych azbest z obiektów lub terenów 
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Właściciel lub zarzwdca może zlecic innym – odpo-
wiednio przygotowanym osobom lub podmiotom 
prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania 
identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przy-
padku powinno to miec miejsce przed rozpoczęciem 
prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawie-
rajwcych azbest. 
Właściciel lub zarzwdca budynku, budowli, instalacji 
lub urzwdzenia oraz terenu z wyrobami zawierajw-
cymi azbest ma obowiwzek zgłoszenia na 30 dni 
przed rozpoczęciem prac wniosku o pozwolenie na 
budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. 
Wniosek powinien byc sporzwdzony z uwzględnie-
niem przepisów wynikajwcych z art. 30, ust. 7 
ustawy – Prawo budowlane (załwcznik nr 7). Rata-
jenie informacji o występowaniu azbestu w wyro-
bach, które będw przedmiotem prac remontowo- 
-budowlanych, skutkuje – na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnościw 
prawnw. Po dopełnieniu obowiwzków formalno-
prawnych, właściciel lub zarzwdca dokonuje wyboru 
wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebez-
piecznych. Rawiera umowę na wykonanie prac 
zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierajw-
cych azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, 
instalacji lub urzwdzenia oraz terenu z azbestu. W 
umowie powinny byc jasno sprecyzowane obo-
wiwzki stron, również w zakresie zabezpieczenia 
przed emisjw azbestu w czasie wykonywania prac. 
Niezależnie od obowiwzków wykonawcy prac, wła-
ściciel lub zarzwdca powinien poinformowac miesz-
kańców  lub użytkowników budynku, budowli, in-
stalacji lub urzwdzenia oraz terenu, o usuwaniu nie-
bezpiecznych materiałów zawierajwcych substancje 
stwarzajwce szczególne zagrożenie dla ludzi oraz  
o sposobach zabezpieczenia przed tw szkodliwościw. 
Na końcu właściciel lub zarzwdca powinien uzyskac 
od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o pra-
widłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbe-
stu, a następnie przechowywac je przez okres co 
najmniej 5 lat, wraz z inna dokumentacjw budynku, 
budowli, instalacji lub urzwdzenia oraz terenu. 

3.5. Obowiązki wykonawcy prac polegających na 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

Procedura 3.  Postępowanie przy pracach przygo-
towawczych do usuwania wyrobów 
zawierajwcych azbest. 

Procedura 4.  Prace polegajwce na usuwaniu wy-
robów zawierajwcych azbest, wy-
twarzaniu odpadów niebezpiecz-
nych, wraz z oczyszczeniem obiektu 
(terenu) z  instalacji azbestu. 

PROCgDURu 3 

Rakres obowiwzków obejmuje całokształt prac oraz 
postępowania dotyczwcego przygotowania do za-
bezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest. 

Wykonawca prac polegajwcych na zabezpieczeniu 
lub usuwaniu wyrobów zawierajwcych azbest jest – 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 
2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektó-
rych innych ustaw (art. 3 ust 2 pkt. 22) „wytwórcy 
odpadów – rozumie się przez to każdego, którego 

działalnośc lub bytowanie powoduje powstawanie 
odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstęp-
ne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania po-
wodujwce zmianę charakteru lub składu tych odpa-
dów; wytwórcw odpadów powstajwcych w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub 
urzwdzeń oraz sprzwtania, konserwacji  
i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chy-
ba że umowa o świadczenie usługi stanowi ina-
czej”.  
R powyższej definicji wynika, że wytwórcw odpa-
dów może byc np. właściciel lub zarzwdzajwcy, któ-
ry we własnym zakresie wykonuje prace zabezpie-
czenia lub usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest i zleca do wykonania tylko częśc robót. W 
takim przypadku na nim też spoczywac będw 
wszystkie obowiwzki wynikajwce z przepisów i pro-
cedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi 
zawierajwcymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiw-
zuje postępowanie określone przepisami ustawy  
o odpadach. Podstawoww czynnościw dla przedsię-
biorcy, który zamierza podjwc działalnośc w zakre-
sie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawie-
rajwcych azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, 
jest opracowanie programu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi i zawierajwcymi azbest, w której 
należy podac czas prowadzenia działalności zwiw-
zanej z wytworzeniem odpadów oraz uzyskanie 
jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu 
na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, 
wojewodę lub burmistrza. 
Wojewoda zatwierdza programy gospodarki odpa-
dami niebezpiecznymi dla przedsięwzięc mogwcych 
znaczwco oddziaływac na środowisko, dla których 
raport jest obligatoryjnie wymagany a wójt dla po-
zostałych przedsięwzięc. 

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
dołwczony do wniosku o wydanie decyzji zatwier-
dzajwcej program powinien zawierac: 
• wyszczególnienie rodzajów odpadów niebez-

piecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w 
przypadku gdy określenie rodzaju nie jest wy-
starczajwce do ustalenia zagrożeń, jakie mogw 
powodowac odpady niebezpieczne, właściwy 
organ może wezwac wnioskodawcę do podania 
składu chemicznego i właściwości odpadów 

• określenie ilości odpadów niebezpiecznych po-
szczególnych rodzajów przewidzianych do wy-
tworzenia w ciwgu roku 

• informacje wskazujwce na sposoby zapobiegania 
powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub 
ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko 

• szczegółowy opis sposobów gospodarowania 
odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transpor-
tu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów nie-
bezpiecznych 

• wskazanie miejsca i sposobu magazynowania 
odpadów. 

Wytwórca odpadów (wytwarzajwcy rocznie do  
0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed 
rozpoczęciem  działalności  powodujwcej  powsta-
wanie odpadów  opracowuje i składa  właściwemu 
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wojewodzie lub burmistrzowi informację w 4 eg-
zemplarzach (art. 24 ust 1 ustawy o odpadach), o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospoda-
rowania. Informacja powinna zawierac: 
• wyszczególnienie rodzajów odpadów przewi-

dzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy 
określenie rodzaju nie jest wystarczajwce, do 
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogw powo-
dowac, właściwy organ może wezwac wnio-
skodawcę do podania podstawowego składu 
chemicznego i właściwości odpadów 

• określenie ilości odpadów poszczególnych rodza-
jów przewidzianych do wytwarzania w ciwgu ro-
ku 

• informacje wskazujwce na sposoby zapobiegania 
powstawaniu odpadów lub ograniczania  ilości 
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na  
środowisko 

• szczegółowy opis sposobów gospodarowania 
odpadami z uwzględnieniem zbierania, transpor-
tu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

• wskazanie miejsca i sposobu magazynowania 
odpadów. 

Do rozpoczęcia działalności powodujwcej powsta-
wanie odpadów można przystwpic, jeżeli organ wła-
ściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od 
dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w 
drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecic 
wykonanie obowiwzku gospodarowania odpadami 
innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpa-
dów może je przekazywac wyłwcznie podmiotom, 
które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu                       
na prowadzenie działalności  w zakresie gospodarki 
odpadami, chyba że działalnośc taka wymaga ze-
zwolenia. 

Po dopełnieniu obowiwzków wynikajwcych z ogól-
nych zasad postępowania wykonawca prac upraw-
niony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy 
na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania 
wyrobów zawierajwcych azbest, wraz z oczyszcza-
niem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego 
zawarcia umowy, koniecznym jest określenie stanu 
środowiska przed przystwpieniem do prac, w tym 
strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie 
stopnia narażenia na azbest  w miejscu pracy oraz 
prawidłowe przygotowanie planu prac. 
Plan pracy powinien byc sporzwdzony zgodnie ze 
stosownymi przepisami i zawierac m.in.: 
• określenie miejsca wykonywania prac oraz cha-

rakteru prac i przewidywanego czasu ich trwa-
nia 

• określenie rodzaju azbestu w wyrobach przezna-
czonych do usunięcia, 

• aktualnw „Ocenę stanu...” 
• przewidywanw ilośc wytwarzanych odpadów do 

usunięcia 
• ustalenie odpowiednich sposobów usuwania 

wyrobów zawierajwcych azbest 
• określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględ-

nieniem technicznych środków 
• określenie sposobów eliminowania lub ograni-

czenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza 
• zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
• charakterystykę środków ochronnych użytych 

do ochrony pracowników  i innych osób znajdu-
jwcych się w miejscu pracy. 
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PROCgDURu 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest 
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Następnie powinien zostac opracowany plan bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem 
bioz”, obejmujwcy m.in.: 
• informacje dotyczwce przewidywanych zagro-

żeń, występujwcych podczas realizacji robót bu-
dowlanych, określajwce skalę i rodzaje zagrożeń 
oraz miejsce i czas ich wystwpienia 

• informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc 
prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystwpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku 

wystwpienia zagrożenia 
b) koniecznośc stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej zabezpiecza-
jwcych przed skutkami zagrożeń 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami 
szczególnie niebezpiecznymi, przez wyzna-
czone w tym celu osoby 

• określenie sposobu przechowywania i prze-
mieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie bu-
dowy 

• wskazanie środków technicznych i organizacyj-
nych, zapobiegajwcych niebezpieczeństwom wy-
nikajwcym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich swsiedztwie. 

Pracodawca jest obowiwzany zapoznac pracowni-
ków lub ich przedstawicieli z planem prac, szcze-
gólnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia. 
Wykonawca prac jest obowiwzany przeszkolic 
wszystkie osoby pozostajwce w kontakcie z azbes-
tem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, 
kierujwcych i nadzorujwcych prace w zakresie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy postępowaniu 
z wyrobami zawierajwcymi azbest i ich odpadami. 
Szkolenie powinno byc przeprowadzone zgodnie  
z przepisami rozporzwdzenia Ministra Gospodarki  
i Pracy z dnia 14 października 2005 r. Dz. 
U.05.216.1824, oraz przez upoważnionw instytucję 
i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub 
zaświadczeniem. 
Pracodawca jest obowiwzany do zapewnienia pra-
cownikom odpowiednich ubrań roboczych w takiej 
ilości, aby zabezpieczyc pracowników przez cały 
czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych 
robotach. 
Pracodawca, będwcy wytwórcw odpadów niebez-
piecznych, zawierajwcych azbest, obowiwzany jest 
do przygotowania, prowadzenia i przechowywania 
rejestru pracowników narażonych na działanie 
azbestu. 
Ważnw spraww jest przygotowanie miejsca i sposo-
bu tymczasowego magazynowania odpadów nie-
bezpiecznych na placu budowy, po ich demontażu, 
a jeszcze przed transportem na składowisko. Miej-
sce takie powinno byc wydzielone i zabezpieczone 
przed dostępem osób niepowołanych oraz oznako-
wane znakami ostrzegawczymi o treści: „Uwaga! 
Ragrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnio-
nym wstęp wzbroniony”. 

PROCgDURu 4  

Rakres procedury obejmuje działania od rozpoczęcia 
do zakończenia prac polegajwcych na zabezpiecze-
niu lub usuwaniu wyrobów zawierajwcych azbest, 
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz  
z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub 
urzwdzenia i terenu z pozostałości azbestu. 

Na potrzeby ewidencji odpadów niebezpiecznych, 
wytwórca odpadów przygotowuje dokumenty, któ-
rymi sw: 
• karta ewidencji odpadu (załwcznik nr 5) 
• karta przekazania odpadu (załwcznik nr 6). 
Celem zapewnienia składowania odpadów niebez-
piecznych powstałych po usuwaniu wyrobów za-
wierajwcych azbest, wytwórca odpadów powinien 
przed przeprowadzeniem robót zawrzec porozumie-
nie z zarzwdzajwcym składowiskiem, odpowiednim 
dla odpadów niebezpiecznych zawierajwcych azbest 
(składowanie oddzielne lub przygotowana kwatera 
na innym składowisku). Ważne znaczenie dla pra-
widłowego przygotowania robót ma skompletowa-
nie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi 
ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicz-
nych, urzwdzeń wentylacyjnych oraz podstawowe-
go sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie na-
leży też zabezpieczyc techniczne środki zapobiega-
jwce emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowi-
sku, w zależności od określenia stanu środowiska, 
przed przystwpieniem do wykonywania prac. 

Jeżeli usuwane sw wyroby o gęstości objętościowej 
mniejszej niż 1000 kg/m3, lub inne, mocno uszko-
dzone, a także zawierajwce krokidolit oraz wyroby 
znajdujwce się w pomieszczeniach zamkniętych, to 
niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium 
upoważnionym do prowadzenia monitoringu powie-
trza.  
Duże znaczenie ma również przygotowanie i orga-
nizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, 
obejmujwcej: 
• urzwdzenia sanitarno-higieniczne, z możliwościw 

umycia się i natrysku po pracy w kontakcie  
z azbestem 

• pomieszczenia na szatnie – czyste i brudne 
• pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz 

regeneracji. 
W planie prac – w zależności od wielkości lub spe-
cyfiki budynku, budowli, instalacji lub urzwdzenia, a 
również terenu, gdzie prowadzone będw prace za-
bezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest, także występujwcego stopnia narażenia na 
azbest – mogw zostac określone również inne nie-
zbędne wymagania. 
Na poczwtku należy wykonac odpowiednie zabez-
pieczenia obiektu, będwcego przedmiotem prac  
i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – 
przed emisjw pyłu azbestu, która może miec miejsce 
w wyniku prowadzenia prac. 
Teren należy ogrodzic, zachowujwc bezpiecznw od-
ległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, 
nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren 
prac należy ogrodzic poprzez oznakowanie taśmami 
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym  
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i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami 
„Uwaga! Ragrożenie azbestem!”, „Osobom nie-
upoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Ragrożenie 
azbestem krokidolitem”. 
Przy pracach elewacyjnych powinny byc stosowa-
ne odpowiednie kurtyny zasłaniajwce fasadę obiek-
tu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtynw, 
powinien byc wyłożony grubw foliw, dla łatwego 
oczyszczania po każdej zmianie roboczej. 
Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyro-
bów zawierajwcych azbest określajw następujwce 
wymagania: 
• nawilżanie wodw wyrobów zawierajwcych azbest 

przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie 
wilgotnym przez cały czas pracy 

• demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek 
itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie 
jest to technicznie możliwe 

• odspajanie wyrobów trwale zwiwzanych z podło-
żem przy stosowaniu wyłwcznie narzędzi ręcz-
nych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicz-
nych, wyposażonych w miejscowe instalacje 
odciwgajwce powietrze 

• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, 
w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu 

przekraczajwcych dopuszczalne wartości dla 
miejsca pracy 

• po każdej zmianie roboczej usunięte odpady 
zawierajwce azbest powinny zostac szczelnie 
opakowane i składowane na miejscu ich tym-
czasowego magazynowania,  

• codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac  
i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn 
i urzwdzeń, z wykorzystaniem podciśnieniowego 
sprzętu odkurzajwcego, zaopatrzonego w filtry o 
dużej skuteczności ciwgu (99,99% lub na mo-
kro). Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na 
sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń  
i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powie-
trza. 

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbe-
stowo-cementowymi, których gęstośc objętościo-
wa wynosi mniej niż 1000 kg/m3 (tzw. miękkie),  
a także z innymi wyrobami, których powierzchnia 
jest w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona 
lub jeżeli prace prowadzone sw na obiektach, z wy-
robami zawierajwcymi azbest krokidolit, lub też w 
pomieszczeniach zamkniętych, to powinny byc 
zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac 
i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależ-
nie od ogólnych zasad postępowania.  

PROCgDURu 4. Prace polegajwce na usuwaniu wyrobów zawierajwcych azbest, wytwarzaniu odpadów 
niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji z azbestu. 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślwskiego Nr 91 –  11043  – Poz. 1948 

Sw to m.in.: 
• komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych 

pomieszczeń lub stanowiwce łwcznik izolacyjny 
między miejscem stanowiwcym strefę prac, a 
miejscem na zewnwtrz obiektu 

• zaostrzone rygory przestrzegania stosowania 
środków ochrony osobistej 

• inne metody, określone na etapie prac przygo-
towawczych. 

W obiekcie przylegajwcym do strefy prac należy 
zastosowac odpowiednie zabezpieczenia, w tym 
uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a 
także inne, właściwe dla stopnia narażenia środki 
zabezpieczajwce. 
Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajwce 
azbest powinny byc szczelnie opakowane w folie z 
polietylenu lub polipropylenu o grubości nie mniej-
szej niż 0,2 mm  i zamykane w sposób uniemożli-
wiajwcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciwgłym 
lub taśmw klejwcw). Niedopuszczalne jest stosowa-
nie worków papierowych. Odpady powstałe z wy-
robów o gęstości objętościowej większej niż 
1000kg/m3, a więc płyty i rury azbestowo-
cementowe lub ich części powinny byc szczelnie 
opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady 
powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej 
mniejszej niż 1000 kg/m3 powinny byc zestalone 
przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po 
zwiwzaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. 
Pakowanie usuniętych wyrobów zawierajwcych 
azbest powinno odbywac się wyłwcznie do opako-
wań przeznaczonych do ostatecznego składowania 
i wyraźnie oznakowane, w sposób określony              
dla azbestu. gtykiety i zamieszczone na nich napisy 
powinny byc trwałe, nieulegajwce zniszczeniu, pod 
wpływem warunków atmosferycznych i czynników 
mechanicznych.  
Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawiera-
jwcych azbest oraz ich transportu na składowisko 
odpadów niebezpiecznych, wypełnia się: 
• kartę ewidencji odpadu (załwcznik nr 5) 
• kartę przekazania odpadów (załwcznik nr 6). 
Po zakończeniu prac polegajwcych na usuwaniu 
wyrobów zawierajwcych azbest – wytwarzaniu 
odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma 
obowiwzek dokonania prawidłowego oczyszczenia 
strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. 
Oczyszczenie powinno nastwpic przez zastosowanie 
urzwdzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-
skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wyko-
nawca prac ma obowiwzek przedstawienia właści-
cielowi lub zarzwdcy obiektu, będwcego przedmio-
tem prac, oświadczenia stwierdzajwcego prawidło-
wośc wykonania prac i oczyszczenia z azbestu. W 
przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o 
gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 
lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub 
prace obejmowały wyroby zawierajwce azbest kro-
kidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach  
zamkniętych, wykonawca prac ma obowiwzek 
przedstawienia wyników badania powietrza, prze-
prowadzonego przez uprawnione do tego laborato-
rium lub instytucję. 

3.6. Zasady postępowania przy transporcie odpa-
dów zawierających azbest 

Procedura 5.  Przygotowanie i transport odpadów 
niebezpiecznych zawierajwcych 
azbest. 

PROCgDURu 5 

Rakres postępowania obejmuje działania poczwwszy 
od uzyskania zezwolenia na transport odpadów 
niebezpiecznych zawierajwcych azbest, poprzez 
pozostałe czynności i obowiwzki transportujwcego 
takie odpady – aż do ich przekazania na składowi-
sko odpadów, przeznaczone do wyłwcznego skła-
dowania odpadów zawierajwcych azbest. 
Posiadacz odpadów, który prowadzi działalnośc w 
zakresie zbierania lub transportu odpadów, jest 
obowiwzany uzyskac zezwolenie na prowadzenie tej 
działalności. Rezwolenie na prowadzenie działalno-
ści w zakresie transportu odpadów wydaje staro-
sta, właściwy ze względu na miejsce siedziby lub 
zamieszkania posiadacza odpadów – po zasięgnię-
ciu opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta. 
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie zbierania lub transportu odpadów powi-
nien zawierac (art. 28 ust 4 ustawa o odpadach 
„Rezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub transportu odpadów wydaje się w 
drodze decyzji na wniosek, który powinien odpo-
wiednio zawierac: 
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewi-

dzianych do zbierania lub transportu, w przy-
padku gdy określenie rodzaju jest niewystarcza-
jwce do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mo-
gw powodowac dla środowiska, właściwy organ 
może wezwac wnioskodawcę do podania pod-
stawowego składu chemicznego i właściwości 
odpadów. 

2. Oznaczenie obszaru prowadzenia działalności. 
3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania 

odpadów. 
4. Wskazanie sposobu i środków transportu odpa-

dów. 
5. Przedstawienie możliwości technicznych i orga-

nizacyjnych pozwalajwcych należycie wykony-
wac działalnośc w zakresie zbierania lub trans-
portu odpadów. 

6. Przewidywany okres wykonywania działalności 
w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 

Rezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w 
drodze decyzji przez właściwy organ na czas ozna-
czony nie dłuższy niż 10 lat. 
Transportem odpadów niebezpiecznych zawierajw-
cych azbest może zajmowac się wytwórca odpa-
dów lub inny, uprawniony do tego podmiot prawny. 
W każdym przypadku konieczne jest uzyskanie od 
właściwego starosty zezwolenia na transport odpa-
dów niebezpiecznych zawierajwcych azbest. 
Przekazanie partii odpadów zawierajwcych azbest 
przez wytwórcę odpadów innemu posiadaczowi 
odpadów niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego 
transportu, odbywa się z zastosowaniem karty, 
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przekazania odpadu – sporzwdzonej przez wytwórcę 
odpadów. 
Do obowiwzków posiadacza odpadów niebezpiecz-
nych prowadzwcego działalnośc wyłwcznie w zakre-
sie ich transportu na składowisko należy: 
• posiadanie karty przekazania odpadu z potwier-

dzeniem przejęcia odpadu 
• posiadanie dokumentu przewozowego z opisem 

towarów (odpadów) niebezpiecznych 
• posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do 

przewozu odpadów niebezpiecznych 
• posiadanie przez kierowcę zaświadczenia uDR o 

ukończeniu kursu dokształcajwcego dla kierow-
ców pojazdów przewożwcych towary niebez-
pieczne 

• oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami 
ostrzegawczymi 

• utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu 
• sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie 

literw  „a” 
• sprawdzenie umocowania sztuk przesyłki z od-

padami w pojeździe. 

Transport odpadów niebezpiecznych zawierajwcych 
azbest należy prowadzic z zachowaniem przepisów 
dotyczwcych transportu towarów niebezpiecznych 
spełniajwc określone w tych przepisach kryteria 
klasyfikacyjne. 
Odpady zawierajwce azbest pochodzwce z budowy, 
remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz 
odpady izolacyjne zawierajwce azbest zgodnie z 
uDR zaliczone zostały do klasy 9 – różne materiały 
i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikajw okre-
ślone wymagania przy transporcie.  

Posiadacz odpadów, dokonujwcy ich transportu, 
obowiwzany jest do posiadania dokumentu przewo-
zowego materiałów niebezpiecznych, który według 
uDR powinien zawierac: 
• numer rozpoznawczy odpadu nadawanego do 

przewozu i jego pełnw nazwę 
• klasę, do której należy odpad nadawany do 

przewozu 
• liczbę sztuk przesyłki 
• całkowitw ilośc przewożonych odpadów 
• nazwy i adresy nadawcy oraz odbiorcy przewo-

żonych odpadów (składowiska). 

Do przewożenia odpadów zawierajwcych azbest 
mogw byc używane samochody ciężarowe z nad-
woziem skrzyniowym, bez przyczepy lub z jednw 
przyczepw. Pojazdy przewożwce odpady niebez-
pieczne powinny byc zaopatrzone w świadectwo 
dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów nie-
bezpiecznych. Świadectwo to wystawiane jest 
przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicz-
nego na podstawie badania technicznego pojazdu 
dokonanego przez okręgoww stację kontroli pojaz-
dów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transpor-
towy Dozór Techniczny. Kierowca wyznaczony do 
przewozu odpadów zawierajwcych azbest obowiw-
zany jest posiadac – poza prawem jazdy – za-
świadczenie uDR ukończenia kursu dokształcajwce-
go kierowców pojazdów przewożwcych towary 
niebezpieczne, wydane przez podmiot posiadajwcy 
zezwolenie marszałka województwa na prowadze-
nie takiej działalności. 
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PROCgDURu 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierajwcych azbest 
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Każdy pojazd przewożwcy odpady zawierajwce 
azbest powinien byc oznakowany dwiema odbla-
skowymi tablicami ostrzegawczymi bez numerów 
rozpoznawczych. Tablice te powinny byc prosto-
kwtne, o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarań-
czowej odblaskowej, dookoła otoczone czarnym 
nieodblaskowym paskiem o szerokości nieprzekra-
czajwcej 15 mm. Po wyładowaniu odpadów tablice 
te nie mogw byc widoczne na pojeździe stojwcym 
lub poruszajwcym się  po drodze. 
Przed każdym załadunkiem odpadów, skrzynia ła-
dunkowa pojazdu powinna byc dokładnie oczysz-
czona, w szczególności z ostrych i twardych 
przedmiotów (np. gwoździ, śrub) niestanowiwcych 
integralnej części nadwozia pojazdu. Wskazane jest 
wyłożenie podłogi skrzyni ładunkowej foliw, w celu 
zabezpieczenia przed uszkodzenie opakowań. Rała-
dunek i rozładunek odpadów (palet, pojemników 
typu big-bag) powinny odbywac się przy wykorzy-
staniu dźwigu lub podnośnika. Transportujwcy od-
pady powinien odmówic przyjęcia przesyłki odpa-
dów, która nie posiada oznakowania wyrobów  
i odpadów zawierajwcych azbest oraz w przypadku,                   
gdy opakowanie zostało uszkodzone przy załadun-
ku. Sztuki przesyłki z odpadami zawierajwcymi 
azbest powinny byc ułożone i umocowane na po-
jeździe tak, aby w czasie ich przewozu nie przesu-
wały się oraz nie były narażone na tarcie, wstrzwsy, 
przewracanie się i wypadnięcie z pojazdu. W trak-
cie przewozu ładunek powinien byc dokładnie za-
bezpieczony foliw lub plandekw przed uszkodzeniem. 
Po każdym wyładunku odpadów z pojazdu należy 
dokładnie sprawdzic, czy na powierzchni skrzyni 
ładunkowej nie znajdujw się pozostałości po prze-
wożonych odpadach. W razie stwierdzenia takiej 
pozostałości należy niezwłocznie jw usunwc oraz 
dokładnie oczyścic pojazd i jego wyposażenie z 
zachowaniem zasad przewidzianych dla prac przy 
usuwaniu azbestu. 
Odpady niebezpieczne zawierajwce azbest transpor-
towane sw na składowisko przeznaczone do wy-

łwcznego składowania odpadów zawierajwcych 
azbest. Tam następuje ich przekazanie następnemu 
posiadaczowi odpadów – zarzwdzajwcemu składo-
wiskiem i potwierdzenie tego faktu na  „Karcie 
przekazania odpadu”.  

3.7. Zasady składowania odpadów zawierających 
azbest 

Procedura 6.  Składowanie odpadów na składowi-
skach lub wydzielonych kwaterach 
przeznaczonych do wyłwcznego  
składowania odpadów zawierajw-
cych azbest. 

PROCgDURu 6 

Rakres procedury obejmuje działania poczwwszy od 
przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawiera-
jwcych azbest na składowisko, poprzez dalsze czyn-
ności, aż do sporzwdzenia rocznego zbiorczego ze-
stawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpa-
dów. 

Do obowiwzków zarzwdzajwcego składowiskiem 
odpadów niebezpiecznych zwierajwcych azbest 
należy: 
• przeszkolenie pracowników w zakresie bez-

piecznych metod postępowania z odpadami za-
wierajwcymi azbest 

• potwierdzenie w karcie przekazania odpadów 
przyjęcia partii odpadów na składowisko 

• sporzwdzenie zbiorczego zestawienia danych o 
rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowi-
sko 

• składowanie odpadów zgodnie z przepisami do-
tyczwcymi odpadów niebezpiecznych zawierajw-
cych azbest oraz zatwierdzonw instrukcjw eks-
ploatacji składowiska 

• zapewnic deponowanie odpadów w sposób nie-
powodujwcy uszkodzenia opakowań odpadów 

• wykorzystac racjonalnie pojemnośc eksploata-
cyjnw składowiska. 

 
PROCgDURu 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych 
do wyłwcznego składowania odpadów zawierajwcych azbest 
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Odpady zawierajwce azbest pochodzwce z budowy, 
remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu od-
padów kodami 17 06 01* i 17 06 05* mogw byc 
unieszkodliwiane przez składowanie na składowi-
skach lub wydzielonych kwaterach na terenie in-
nych składowisk, przeznaczonych do wyłwcznego 
składowania tych odpadów. 
Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie 
wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami 
bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. 
Rarzwdzajwcy składowiskiem powinien uzyskac po-
zwolenie na użytkowanie składowiska po zatwier-
dzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowa-
dzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji skła-
dowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w 
drodze decyzji, wojewoda. 
Kierownik składowiska powinien posiadac świadec-
two stwierdzajwce kwalifikacje w zakresie gospoda-
rowania odpadami i m.in. obowiwzany jest do pro-
wadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych 
na składowisko.  
Rarzwdzajwcy składowiskiem pobiera od posiadacza 
odpadów zawierajwcych azbest opłatę za korzysta-
nie ze środowiska, którw odprowadza na rachunek 
urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu 
na miejsce składowania odpadów.  
Rarzwdzajwcy składowiskiem posiadajwcym wydzie-
lone kwatery powinien zapewnic selektywne skła-
dowanie odpadów zawierajwcych azbest, w izolacji 
od innych odpadów, a miejsce składowania powin-
no byc oznakowane i zaznaczone na planie sytu-
acyjnym składowiska. Odpady powinny byc depo-
nowane na składowiskach zlokalizowanych na te-
renach oddalonych od budynków mieszkalnych i 
izolowanych pasem zieleni. 

Prace zwiwzane z deponowaniem odpadów zawiera-
jwcych azbest należy prowadzic w sposób zabez-
pieczajwcy przed emisjw pyłu azbestowego do po-
wietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopusz-
czenie do rozszczelnienia opakowań odpadów. 
Opakowania z odpadami należy zdejmowac z po-
jazdu przy użyciu urzwdzeń dźwigowych i ostrożnie 
układac w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne 
jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samo-
chodów. Warstwa zdeponowanych odpadów po-
winna byc zabezpieczona przed uszkodzeniem opa-
kowań przez przykrycie foliw lub warstww gruntu  
o grubości około 5 cm.  
Opakowania z odpadami powinny byc układane 
zgodnie z technologiw składowania zatwierdzonw w 
instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniajwcw 
racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.  
Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów 
zawierajwcych azbest, ani poruszanie się pojazdów 
mechanicznych po powierzchni składowanych od-
padów. 
Dla składowisk odpadów zawierajwcych azbest  
o kodach 17 06 01* i 17 06 05* nie stosuje się 
rozporzwdzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grud-
nia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu 
oraz warunków prowadzenia monitoringu składo-
wisk odpadów.  

Po zakończeniu składowania odpadów zawierajw-
cych azbest na poziomie 2 m poniżej terenu oto-
czenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu, 
zarzwdzajwcy składowiskiem powinien złożyc wnio-
sek do właściwego organu w celu uzyskania zgody 
na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej 
części.  
Rgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebez-
piecznych wydaje w drodze decyzji wojewoda po 
przeprowadzeniu kontroli składowiska przez woje-
wódzkiego inspektora ochrony środowiska.  

4. ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIAHNEGO W ZAKRESIE USUWANIA 
AZEESTU 

4.1. „Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest stosowanych na teryto-
rium Polski” 

Jak zaznaczono w „Programie usuwania azbestu  
i wyrobów zawierajwcych azbest stosowanych na 
terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów 
14 maja 2002 roku wynika, iż usuwanie azbestu 
nie jest zadaniem łatwym, bowiem na terytorium 
Polski znajduje się 15 mln ton wyrobów zawierajw-
cych azbest, które zgodnie z założeniami „Progra-
mu…” majw zostac usunięte do 31 grudnia 2032 
roku. Pozbycie się tak dużej ilości wymaga odpo-
wiednich przygotowań, od inwentaryzacji wyrobów 
przewidzianych do usunięcia poczwwszy do przygo-
towania odpowiedniej infrastruktury do ich uniesz-
kodliwienia skończywszy. Wobec tak poważnego 
problemu do rozwiwzania w krajowym programie 
usuwania azbestu szczególnw uwagę zwrócono na 
główne kierunki działań na poziomie krajowym, 
wojewódzkim i lokalnym, aby realizacja „Progra-
mu…” stała się możliwa. 

POZIOM KRAJOWY 

Główny Koordynator do spraw „Programu usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających azbest sto-
sowanych na terytorium Polski” 
1. Główny Koordynator do spraw „Programu...” 

będzie powoływany i odwoływany przez Mini-
stra Gospodarki. 

2. Do zadań Głównego Koordynatora należy m.in.: 
• przeprowadzanie uzgodnień międzyresorto-

wych w zakresie prac przygotowawczych dla 
realizacji poszczególnych zadań (etapów) 
„Programu...” 

• przygotowywanie materiałów budżetowych 
zwiwzanych z realizacjw „Programu...” 

• coroczna aktualizacja „Programu...” ze 
względu na jego otwartośc i koniecznośc 
uszczegóławiania wielu zadań 

• stała współpraca z organami administracji 
rzwdowej, samorzwdu terytorialnego oraz in-
nymi do kompetencji, których należy realiza-
cja zadań w zakresie zbieżnym z „Progra-
mem...” 

• współpraca z mediami w tematyce azbestu, 
inspiracja i koordynacja działań ujętych w 
„Programie...” 

• współdziałanie z organizacjami pozarzwdo-
wymi 
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• współpraca z instytucjami udostępniajwcymi 
środki finansowe na realizację „Programu...” 
(Bank Ochrony Środowiska, wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, itp.) 

• wspomaganie merytoryczne ministra właści-
wego do spraw gospodarki w sprawach 
zwiwzanych z azbestem, ministra właściwego 
do spraw środowiska w zakresie spraw zwiw-
zanych ze zrównoważonym rozwojem, mini-
stra właściwego do spraw zdrowia w zakre-
sie problematyki zdrowotnej, ministra wła-
ściwego do spraw infrastruktury w zakresie 
problematyki określonej w „Programie...” 

• ścisła współpraca z Ministerstwem Środowi-
ska oraz innymi instytucjami w zakresie 
spraw dotyczwcych krajowego programu 
ochrony środowiska oraz krajowego planu 
gospodarki odpadami 

• bieżwca analiza danych, modyfikacja „Pro-
gramu...” oraz formułowanie nowych zadań 

• sporzwdzanie i przekazywanie stosownych in-
formacji ze stanu realizacji „Programu...” – 
dla potrzeb ministra właściwego do spraw 
gospodarki i Rzwdu 

• ścisła współpraca z Radw Programoww. 

Rada Programowa 

1. Rada Programowa jest ciałem opiniodawczo 
doradczym powołanym w celu rozpatrywania 
kierunków realizacji zadań „Programu...” i jego 
poszczególnych etapów. Członkowie Rady pełnic 
będw swoje funkcje bez dodatkowego wynagro-
dzenia. 

2. W skład Rady Programowej wchodzw:  
1) Główny Koordynator jako Przewodniczwcy 

Rady 
2) po jednym przedstawicielu ministrów wła-

ściwych do spraw: gospodarki, infrastruktu-
ry, finansów, środowiska, zdrowia, pracy, 
rolnictwa i rozwoju wsi, oraz spraw we-
wnętrznych 

3) przedstawiciel Urzędu Komitetu Integracji gu-
ropejskiej 

4) po jednym przedstawicielu Głównego Inspek-
tora Pracy, Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego, Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego 
Inspektora Sanitarnego 

5) po jednym przedstawicielu wojewodów 
6) po jednym przedstawicielu samorzwdu teryto-

rialnego – z każdego województwa 
7) do trzech przedstawicieli organizacji pozarzw-

dowych 
8) do trzech przedstawicieli nauki. 

3. Pracami Rady kieruje Prezydium Rady, w skład 
której wchodzi Przewodniczwcy oraz trzech 
członków wybieranych na pierwszym posiedze-
niu Rady zwykłw większościw głosów. 

4. Do zadań Rady Programowej należy: 
– inicjowanie działalności zwiwzanej z realizacjw 

zadań „Programu...” 

– ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie ich 
zwiwzanych z zadaniami „Programu...” oraz 
innymi, szczególnie majwcymi na celu pod-
wyższenie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa 
ludności oraz ochrony środowiska. 

POZIOM WOJEWÓDZTWA 

1. Na poziomie województwa za realizację „Pro-
gramu...” odpowiada wojewoda i zarzwd woje-
wództwa. 

2. Do zadań wojewody należy: 
• współpraca z samorzwdem terytorialnym w 

zakresie zadań określonych w „Programie...” 
• opiniowanie projektów informacji (sprawoz-

dań) o realizacji „Programu...” na terenie wo-
jewództwa 

• współpraca z Głównym Koordynatorem w 
zakresie potrzeb wynikajwcych z bieżwcej re-
alizacji „Programu...” 

• współpraca z uczelniami i instytucjami na-
ukowymi, organizacjami pozarzwdowymi, 
ekspertami poszczególnych dziedzin, nie-
zbędnymi przy realizacji „Programu...” 

• współpraca z lokalnymi mediami w zakresie 
spraw objętych „Programem...”, a także za-
grożeń z tego tytułu 

• opiniowanie wniosków jednostek samorzwdu 
terytorialnego na realizację zadań „Progra-
mu...” 

• przekazywanie otrzymanych środków finan-
sowych do właściwych jednostek samorzwdu 
terytorialnego na realizację zatwierdzonych 
zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu 
azbestu 

• przekazywanie wytycznych oraz informacji 
zwiwzanych z realizacjw „Programu...” 

• przygotowywanie i aktualizacja wojewódz-
kich programów usuwania wyrobów zawiera-
jwcych azbest. 

3. Do zadań samorządu województwa należy: 
• współpraca z samorzwdem powiatowym i 

samorzwdem gminnym 
• przedkładanie informacji o realizacji „Progra-

mu...” na terenie województwa Głównemu 
Koordynatorowi do spraw „Programu...”, wo-
jewodzie oraz organom samorzwdu terytorial-
nego, właściwym w zakresie wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami 

• współpraca z Głównym Koordynatorem w 
zakresie potrzeb wynikajwcych z bieżwcej re-
alizacji „Programu...” 

• współpraca z uczelniami i instytucjami na-
ukowymi, organizacjami pozarzwdowymi, 
ekspertami poszczególnych dziedzin, nie-
zbędnymi przy realizacji „Programu...” 

• współpraca z lokalnymi mediami w zakresie 
spraw objętych „Programem...”, a także za-
grożeń z tego tytułu 

• zbieranie wniosków dotyczwcych organizacji  
i finansowania stosownych przedsięwzięc do-
tyczwcych najbardziej zagrożonych terenów 
lub obiektów publicznych 

• uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierajwcych azbest w wojewódzkich pla-
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nach gospodarki odpadami i programach 
ochrony środowiska 

• opracowanie planu sytuacyjnego rozmiesz-
czenia na terenie województwa wyrobów 
zawierajwcych azbest na podstawie informacji 
przekazywanych przez samorzwd powiatowy. 

POZIOM HOKAHNY 

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „Progra-
mu...” zaangażowane sw zarówno samorzwd powia-
towy, jak również samorzwd gminny.  

4. Do zadań zarządu powiatu (miasta na prawach 
powiatu) należy: 
• sporzwdzanie rocznych informacji w zakresie 

realizacji zadań „Programu...” na terenie po-
wiatów oraz ich przekazywanie samorzwdowi 
województwa 

• inspirowanie właściwej działalności w zakre-
sie usuwania wyrobów zawierajwcych azbest 

• współpraca z wojewodw, samorzwdem woje-
wództwa oraz samorzwdem gminnym, w za-
kresie zadań wynikajwcych z „Programu...” 

• współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie 
dla pobudzenia odpowiednich inicjatyw spo-
łecznych i przedstawiania opinii 

• współpraca z organizacjami społecznymi 
wspierajwcymi „Program...” 

• uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierajwcych azbest w powiatowych pla-
nach gospodarki odpadami 

• gromadzenie danych liczbowych o ilości i roz-
mieszczeniu wyrobów zawierajwcych azbest 

• ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu 
zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncen-
trację występowania uszkodzeń lub techno-
logicznego zużycia wyrobów zawierajwcych 
azbest. 

W szczególności do zadań samorządu powiatowe-
go, należy: 
• Ustalenia ośrodka dyspozycyjno-kontrolnego do 

nadzoru realizacji programu na terenie powiatu 
oraz dla podejmowania, lub koordynacji decyzji 
strategicznych i finansowych, w tym decyzji 
szczegółowych, w zakresie wykonawczym oraz 
kontaktów z zainteresowanymi osobami praw-
nymi i fizycznymi. Koordynacja działań gmin w 
powiecie. 

• Opracowanie danych liczbowych o ilości i roz-
mieszczeniu wyrobów zawierajwcych azbest na 
terenie powiatu i każdej gminy, w tym opraco-
wanie załwczników mapowych. 

• Sukcesywne dokonywanie przeglwdu technicz-
nego obiektów na terenie gmin stosownie do 
rozporzwdzenia Ministra Gospodarki z dnia  
14 sierpnia 1998 r. 

• Ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu za-
grożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację 
występowania uszkodzeń lub technicznego zu-
życia wyrobów zawierajwcych azbest. 

• Wystwpienie do odpowiednich jednostek o prze-
prowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów 
(obiektów) i ustalenia stopnia emisji pyłu i włó-
kien azbestu. 

• Przedstawienie wyników monitoringu na mapie 
powiatu. 
Podejmowanie w miarę potrzeby odpowiednich 
działań administracyjnych w stosunku do wła-
ścicieli lub zarzwdców obiektów szczególnie za-
grożonych. 

• Opracowanie „Programu...” usuwania wyrobów 
zawierajwcych azbest na terenie powiatu,  
w okresie założonych 30 lat, lub krótszym  

(w zależności od lokalnych możliwości i uwarun-
kowań). 

• Inicjowanie zwiwzków gmin dla budowy składo-
wisk odpadów zawierajwcych azbest wraz z wy-
kazaniem ekonomicznych korzyści. 
Poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicja-
tyw lokalizacyjnych. 

• Współpraca z przedsiębiorstwami zajmujwcymi 
się usuwaniem wyrobów zawierajwcych azbest, 
prowadzenie lokalnej polityki społecznej w za-
kresie opłat za składowanie odpadów zawierajw-
cych azbest, szczególnie w stosunku do uboż-
szych właścicieli obiektów. 

• Opracowanie i wydawanie odpowiednich zale-
ceń i wytycznych dla gmin, administracji osiedli 
mieszkaniowych i obiektów komunalnych doty-
czwcych sposobów bezpiecznego postępowania 
z wyrobami zawierajwcymi azbest. 

Do zadań rady powiatu należy: 
• nadzorowanie wykorzystania przyznanych środ-

ków finansowych 
• prowadzenie lokalnej polityki społecznej w za-

kresie opłat za składowanie odpadów zawierajw-
cych azbest, w stosunku do uboższych właści-
cieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwal-
nianie z opłat – inicjowanie i organizowanie in-
nych form pomocy dla mieszkańców, przy usu-
waniu wyrobów zawierajwcych azbest. 

Do zadań gminy należy: 
• uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierajwcych azbest w gminnych planach go-
spodarki odpadami 

• współpraca z lokalnymi mediami celem rozpo-
wszechniania informacji dotyczwcych zagrożeń 
powodowanych przez azbest oraz wyroby  
z azbestem 

• przygotowywanie wykazów obiektów zawiera-
jwcych azbest oraz rejonów występujwcego nara-
żenia na ekspozycję azbestu 

• przygotowywanie rocznych sprawozdań finan-
sowych z realizacji zadań „Programu...”. 

Do zadań rady gminy należy: 
• przyjmowanie rocznych sprawozdań finanso-

wych Wójta Gminy z realizacji zadań „Progra-
mu...”.  

5. HARMONOGRAM REAHIZACJI „PROGRAMU 
USUWANIA WYROEÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZEEST Z TERENU GMINY MARCINOWICE” 

Proces usuwania wyrobów zawierajwcych azbest, 
zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien 
byc zakończony 31 grudnia 2032 roku. Wynika to  
z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości 
potrzebnych środków finansowych. Ratem tak dłu-
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gotrwałe zadanie (liczwc od 2008 roku ok. 25 lat), a 
także brak kompletnej i rzetelnej inwentaryzacji 
ilości wyrobów zawierajwcych azbest występujw-
cych w poszczególnych gminach powiatu wymaga 
zdefiniowania, na poziomie powiatu, ramowej stra-
tegii w zakresie usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest oraz unieszkodliwiania odpadów azbesto-
wych.  

Re względu na fakt, że azbest spożyty w wodzie 
nie jest szkodliwy dla zdrowia człowieka, przyjęto 
że niniejszy program nie będzie dotyczył rur azbe-
stowo-cementowych występujwcych w instalacjach 
ziemnych. Rastępowanie tych rur wyrobami beza-
zbestowymi następowac będzie sukcesywnie w 
ramach np. modernizacji sieci wodociwgowej. 

Odpady zawierajwce azbest, jako odpady niebez-
pieczne, wymagajw szczególnego sposobu postę-
powania i dlatego powinny byc objęte programem 
likwidacji azbestu i odpadów zawierajwcych azbest. 
Ważnym aspektem w podejściu do sposobu roz-
wiwzania problemu usuwania azbestu w Gminie 
Marcinowice jest fakt, iż stosowane w przeszłości 
w budownictwie i innych dziedzinach gospodarki 
wyroby z udziałem azbestu nie stanowiw zagroże-
nia, dopóki materiały te nie sw uszkodzone. Ragro-
żeniem może byc ich niewłaściwe usuwanie, bo-
wiem w czasie obróbki mechanicznej (np. krusze-
nie, cięcie itp.) następuje uwalnianie się włókien 
azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpie-
czeństwo ich wchłaniania. W tym kontekście usu-
wanie pokryc dachowych, elewacyjnych i innych 

materiałów budowlanych zawierajwcych azbest 
będzie procesem długotrwałym i w każdym przy-
padku należy oceniac celowośc podejmowania ich 
demontażu z punktu widzenia ochrony zdrowia  
i zagrożenia ekologicznego. Proces ten powinien 
byc przeprowadzony ze szczególnym zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwd też w 
niewielkim stopniu została wykonana ocena stanu 
obiektów budowlanych z elementami zawierajwcymi 
wyroby azbestowe, co powinno byc wykonane 
zgodnie z przytoczonym wcześniej rozporzwdze-
niem. W niniejszym Programie zakłada się, iż od-
powiednie działania informacyjno-edukacyjne do-
prowadzw do zapobiegania sytuacjom, w których 
dochodzi do usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest na „własnw rękę” przez właścicieli obiektów 
bez żadnego zabezpieczenia i wywożenia ich na 
dzikie wysypiska. R uwagi na wysoki koszt usuwa-
nia i unieszkodliwiania odpadów azbestowych 
istotne jest także zachęcenie do prawidłowego 
usuwania wyrobów zawierajwcych azbest poprzez 
dofinansowanie przedsięwzięc zwiwzanych z ich 
usuwaniem, podejmowanych przez osoby fizyczne, 
ze środków publicznych oraz zewnętrznych środ-
ków pomocowych. 

Poniżej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji 
zadania zwiwzane z likwidacjw odpadów zawierajw-
cych azbest na terenie Gminy Marcinowice oraz 
zaproponowano okresy ich wykonania (harmono-
gram). 
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6. OSZACOWANIE KOSZTÓW USUWANIA 

WYROEÓW ZAWIERAJĄCYCH AZEEST Z 
TERENU GMINY MARCINOWICE 

Pod pojęciem „usuwanie” rozumie się w tym przy-
padku: demontaż, transport oraz składowanie. Te 
trzy etapy likwidacji wyrobów zawierajwcych azbest 
sw przedmiotem określenia kosztów jednostkowych 
dla podejmujwcych działania zwiwzane z usuwaniem 
azbestu. 
Usuwanie wyrobów zawierajwcych azbest jest 
kosztownym przedsięwzięciem. Dla oszacowania 
prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, pole-
gajwcego na demontażu, transporcie oraz składo-
waniu wyrobów zawierajwcych azbest z terenu 

Gminy Marcinowice przyjęto według danych  
z 2008 roku,  koszt  1 m2  na 30 zł.  
Koszt ten został uwzględniony w Programie po 
przeprowadzeniu analizy rynku firm i przedsię-
biorstw, zajmujwcych się usuwaniem, utylizacjw, 
transportem i zabezpieczaniem wyrobów zawierajw-
cych azbest. Koszty zabezpieczania wyrobów (ma-
lowania) sw porównywalne z ich usuwaniem. 
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Marci-
nowice (stan na 31 września 2008 r.), określono 
ilośc wyrobów zawierajwcych azbest na terenie 
Gminy Marcinowice. 
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Właściciele obiektów posiadajwcych wyroby azbe-
stowe powinni również wykonac przeglwd tech-
niczny tych wyrobów jako „Ocenę stanu i możliwo-
ści bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajw-
cych azbest". Wzór formularza „Oceny...” zawarty 
jest w załwczniku nr 1. 
Ocenę wykonuje się poprzez wizualnw ocenę stanu 
technicznego wyrobów azbestowych pod wzglę-
dem: sposobu zastosowania azbestu, rodzaju azbe-
stu, struktury powierzchni, stanu zewnętrznego 
wyrobu, możliwości uszkodzenia powierzchni wy-
robu w wyniku oddziaływań atmosferycznych lub 
mechanicznych i usytuowania wyrobu.  

Przewidywany całkowity koszt usunięcia azbestu  
z terenu Gminy Marcinowice: 
– z obiektów należących do osób Rizycznych: wy-

niesie około 1 585 170,00 zł, co przy założeniu 

okresu 24 lat (lata 2008–2032), daje około  
66 048 ,75 zł/rok.  

– z obiektów należących do osób prawnych: wy-
niesie około 360 060,00 zł, co przy założeniu 
okresu 24 lat (lata 2008–2032), daje około  
15 002,5 zł/rok.  

Rakłada się, że przyjęcie niniejszego Programu  
w zakresie pomocy mieszkańcom Gminy Marcino-
wice w postaci dofinansowania odbioru, transportu 
i składowania odpadów zawierajwcych azbest spo-
woduje dużw intensywnośc usuwania azbestu w 
pierwszym okresie obowiwzywania Programu. Wy-
nikiem realizacji Programu będzie stopniowe 
zmniejszanie się ilości azbestu występujwcego na 
terenie gminy. 
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Finansowanie likwidacji azbestu z terenu Gminy 
Marcinowice będzie oparte na środkach pozyska-
nych z: 
• Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej 
• Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 
• gkoFundusz 
• innych programów Unii guropejskiej 
• środków pochodzwcych od osób prawnych. 

PROCEDURA 7 – usuwanie azbestu przez osoby 
prywatne 

Rakres obowiwzków obejmuje okres od podjęcia 
decyzji o usuwaniu wyrobów zawierajwcych azbest, 
do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego 
oświadczenia wykonawcy prac oraz złożenia wnio-
sku o dofinansowanie z Urzędu Gminy. 

Właściciel budynku z wyrobami zawierajwcymi 
azbest ma obowiwzek zgłoszenia na 30 dni przed 
rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na bu-
dowę (remont, rozbiórka), wraz z określonymi wa-
runkami. Wniosek powinien byc sporzwdzony z 

uwzględnieniem przepisów wynikajwcych z art. 30, 
ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (załwcznik nr 7). 
Ratajenie informacji o występowaniu azbestu w 
wyrobach, które będw przedmiotem prac remonto-
wo-budowlanych, skutkuje – na podstawie ustawy 
Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnościw 
prawnw. Po dopełnieniu obowiwzków formalno- 
-prawnych, właściciel dokonuje wyboru wykonaw-
cy prac – wytwórcy odpadów niebezpiecznych. 
Rawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia 
lub usuwania wyrobów zawierajwcych azbest oraz 
oczyszczenia budynku z azbestu. W umowie po-
winny byc jasno sprecyzowane obowiwzki stron, 
również w zakresie zabezpieczenia przed emisjw 
azbestu w czasie wykonywania prac. Na końcu 
właściciel powinien uzyskac od wykonawcy prac, 
pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania 
robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie prze-
chowywac je przez okres co najmniej 5 lat, wraz z 
inna dokumentacjw budynku, budowli, instalacji lub 
urzwdzenia oraz terenu. 
Po zakończeniu prac właściciel obiektu składa sto-
sowne dokumenty, tj.: informacje o zakończeniu 
prac i wniosek o uzyskanie dofinansowania z Urzę-
du Gminy za poniesione koszty za demontaż azbe-
stu z budynku oraz jego utylizację. 

 
PROCgDURu 7. Obowiwzki i postępowanie właścicieli budynków przy usuwaniu wyrobów zawierajwcych 
azbest. 

 
 
W Programie tym przedstawiono przykładowe re-
fundowanie dla osób fizycznych poniesionych kosz-
tów demontażu pokrycia, transportu oraz składo-
wania wyrobów azbestowych w wysokości: 

– 100%, co daje ok. 66 050,00 zł/rok;     
– 80%, co daje ok. 52 840,00 zł/rok;       
– 50%, co daje ok. 33 025,00 zł/rok. 
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7. MOWHIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z 
USUWANIEM AZEESTU Z TERENU GMINY 
MARCINOWICE ORAZ SKŁADOWANIEM 
ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZEEST 

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Marci-
nowice stanowi podstawowy instrument wspiera-
jwcy pozyskiwanie środków zewnętrznych na dzia-
łania zmierzajwce do oczyszczania terenu z wyro-
bów zawierajwcych azbest. Specjalne procedury 
konieczne do wdrożenia  przy pracach z azbestem i 
sposób jego unieszkodliwiania wymagajw znacznych 
środków finansowych. Stwd konieczne jest udziela-
nie jak najszerszego wsparcia finansowego dla 
wszystkich inicjatyw zwiwzanych z usuwaniem 
wyrobów i odpadów zawierajwcych azbest, a także 
z monitoringiem zanieczyszczenia środowiska azbe-
stem. 
Gmina Marcinowice może wspierac tyko działania 
zwiwzane z demontażem i utylizacjw wyrobów 
azbestowych pochodzwcych z budynków będwcych 
własnościw osób fizycznych.  
Niestety osoby prawne w chwili obecnej mogw 
tylko starac się pożyczki niskoprocentowe                 
(ok. 3%) w Banku Ochrony Środowiska. 

Środki z budżetu państwa  
Planowane wydatki z budżetu państwa w skali 
kraju w okresie 30 lat ograniczone zostały do czte-
rech zadań: 
• wydatki na finansowanie działalności Głównego 

Koordynatora określone w  Krajowym Programie 
Usuwania azbestu z terytorium Polski – w wy-
sokości 1 mln zł rocznie  

• wydatki na działalnośc informacyjno-popularyza-
cyjnw w mediach dotyczwca bezpiecznego po-
stępowania z wyrobami zawierajwcymi azbest  
oraz sposobów ich usuwania, a także informacji 
o szkodliwości azbestu i sposobów chronienia 
przed narażeniem na jego emisję – łwcznie  
27 mln zł 

• wydatki na opracowanie (lub udział) terenowych 
planów ochrony przed szkodliwościw azbestu i 
programów usuwania wyrobów zawierajwcych 
azbest, a także szkolenia pracowników admini-
stracji publicznej (szczebla centralnego i woje-
wódzkiego) w zakresie szczegółowych przepi-
sów i procedur dotyczwcych azbestu – łwcznie 
4,15 mln zł 

• wydatki na opracowanie programów zdrowot-
nych i utworzenie ośrodka oceny ryzyka – łwcz-
nie 4 mln zł. 

W sumie planowane wydatki w skali kraju zamyka-
jw się kwotw 65,15 mln zł, z tego w latach 2003 – 
2006 ok. 15,75 mln zł, a w latach 2001–2032  
ok. 49 mln zł.  

Środki z Runduszy ochrony środowiska 

Środki na usuwanie wyrobów zawierajwcych azbest 
można m.in. pozyskiwac z narodowego, woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Środki te powstajw z opłat za korzystanie ze śro-
dowiska, ponoszonych zgodnie z ustaww Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tekst jednoli-
ty) z późniejszymi zmianami, przez prowadzwcych 
działalnośc gospodarczw. Opłaty te stanowiw do-
chód Narodowego, Wojewódzkich, Powiatowych  
i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Jednw z możliwości wydatkowa-
nia tych środków jest ich przeznaczenie na pokrycie 
kosztów realizacji przedsięwzięc zwiwzanych  
z usuwaniem azbestu z terytorium kraju, w tym na 
budowę składowisk odpadów niebezpiecznych, 
zawierajwcych azbest. Narodowy i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach listy przedsięwzięc priorytetowych pla-
nowanych do dofinansowania przewiduje usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu. Pomoc finansowa Fun-
duszu może przyjmowac jednw z następujwcych 
form: preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki po-
mostowej, dotacji, częściowego umorzenia przy-
znanej pożyczki, dopłaty do oprocentowania kredy-
tów bankowych, kredytu w bankowych liniach 
kredytowych. 

Ponadto, Rada Nadzorcza Funduszu może uchwalic 
regulaminy ustalajwce odmienne zasady dofinanso-
wania wybranych przedsięwzięc priorytetowych. 
Raangażowanie funduszy  na poziomie gminnym i 
powiatowym może służyc uboższym właścicielom 
obiektów budowlanych na prace zwiwzane z likwi-
dacjw azbestu. 

W wielu przypadkach uruchomienie programów 
pomocowych powoduje podjęcie przez właścicieli 
obiektów, w których występujw wyroby zawierajw-
ce azbest, działań zmierzajwcych do ich usunięcia. 

Środki z Unii Europejskiej 
Inicjatywy samorzwdów oraz instytucji publicznych 
w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi zawierajwcymi azbest, mogw byc 
realizowane przy współudziale następujwcych środ-
ków: 
– pochodzwcych z Funduszu Spójności – wykorzy-

stanie pomocy z Funduszu Spójności następuje 
w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 
2007–2013 oraz Strategię wykorzystania Fun-
duszu Spójności na lata 2007–2013; współfi-
nansowanie z Funduszu Spójności w obszarze 
ochrony środowiska mogw otrzymac m.in. inwe-
stycje z dziedziny racjonalizacji gospodarki od-
padami i ochrony powierzchni ziemi. Beneficjen-
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tami pomocy mogw byc jednostki samorzwdu te-
rytorialnego, tworzone przez nie zwiwzki gmin 
lub inne podmioty publiczne, 

– pochodzwcych z Funduszy Strukturalnych  

8. PODSUMOWANIE 

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu 
w nowych budynkach i technologiach będzie on 
elementem struktury wielu obiektów jako materiał 
wbudowany jeszcze przez kilkadziesiwt lat.  

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli  
i zarzwdców obiektów budowlanych do obowiwzku 
prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu 
technicznego wyrobów zawierajwcych azbest oraz 
przekazywania właściwym jednostkom danych  
o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. 
Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat                         
i podejmowanie przez jednostki samorzwdowe sku-
tecznych działań majwcych na celu pomoc właści-
cielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu 
azbestu. Istotna jest również świadomośc przedsię-
biorców wykonujwcych prace zwiwzane z usuwa-
niem wyrobów zawierajwcych azbest. Wykonywa-
nie tych prac wyłwcznie przez wyspecjalizowane  
i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli zmini-
malizowac zagrożenie wynikajwce z nieprawidłowe-
go ich prowadzenia. R tego względu jednym  
z głównych celów niniejszego programu jest przy-
bliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa 
problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania 
wyrobów zawierajwcych azbest.  

W „Programie...” zawarto informacje dotyczwce 
właściwości azbestu, jak również określono harmo-
nogram zadań do realizacji, szacujwc ich koszt w 
rozbiciu na lata.  
Przedstawiono również szacunkowe ilości wyrobów 
zawierajwcych azbest na terenie Gminy Marcinowi-
ce oraz szacunkowe koszty zwiwzane z demonta-
żem i ich utylizacjw. Dane te wskazujw jednoznacz-
nie na koniecznośc przeprowadzenia dalszej inwen-
taryzacji na terenie poszczególnych gmin wyrobów 
zawierajwcych azbest. 

W opracowaniu wskazano również możliwości po-
zyskania środków z różnych źródeł do finansowania 
akcji likwidacji wyrobów zawierajwcych azbest z 
terenu Gminy Marcinowice. 

Przewiduje się, że w przypadku pozyskania fundu-
szy unijnych na likwidacje azbestu w następnych 
latach gmina będzie otrzymywac coraz więcej zgło-
szeń o miejscach występowania azbestu, co przy-
czyni się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu. 
Pozwoli to lepiej poznac potrzeby w tym zakresie, 
precyzyjniej planowac środki niezbędne do wydania 
na ten cel oraz stopniowo wyeliminowac wyroby 
azbestowe, co jest celem programu. 

9. STRESZCZENIE W JIZYKU NIESPECJAHIS-
TYCZNYM 

uzbest jest nazww handloww i odnosi się do sześciu 
minerałów włóknistych z grupy serpentynów (chry-
zotyl) i amfiboli (krokidolit, amosyt, termolit, akty-
nolit i antofilit). Minerały te źle przewodzw ciepło i 

sw względnie odporne na działanie czynników che-
micznych. 

Materiały zawierajwce azbest należw do substancji 
stwarzajwcych szczególne zagrożenie dla zdrowia 
ludzi i z tego powodu powinny podlegac sukce-
sywnej eliminacji. Odpady zawierajwce azbest nale-
żw do odpadów niebezpiecznych.  

uzbest – z uwagi na swoje niewwtpliwe zalety, jak 
odpornośc na wysokie temperatury, na działanie 
mrozu, na działanie kwasów, elastycznośc, dobre 
właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo 
cieplne – stosowany był przede wszystkim do pro-
dukcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt 
dachowych i elewacyjnych, a także, w mniejszych 
ilościach, do produkcji rur, rozmaitych kształtek do 
kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.  

Bardzo ważnym problemem ze względu na zdrowie 
ludzi i stan środowiska – jest sukcesywne usuwa-
nie zużytych wyrobów zawierajwcych azbest. Groź-
ne dla zdrowia sw włókna respirabilne, wystarczajw-
co drobne, by przeniknwc głęboko do płuc. Włókna 
powstajw na skutek działania mechanicznego (np. 
gdy płyty azbestowe sw łamane lub poddane jakiej-
kolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu). 
Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w 
wyniku wdychania włókien zawieszonych w powie-
trzu (oznacza to, że dopóki włókna nie sw uwolnio-
ne do powietrza, nie stanowiw zagrożenia dla zdro-
wia). Narażenie zawodowe na pył azbestu może 
byc przyczynw chorób układu oddechowego, tj.: 
pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian 
opłucnowych oraz raka płuc. 

Szczególne zasady postępowania z odpadami za-
wierajwcymi azbest reguluje szereg przepisów m.in.:  
• Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie 

stosowania wyrobów zawierajwcych azbest  
(Dz. U Nr 101, poz. 628 z 1997 r. z późn. zm.); 
ostatnia nowelizacja została wprowadzona 
ustaww z dnia 22 grudnia 2004 r. „o zmianie 
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawiera-
jwcych azbest” (Dz. U. Nr 10, poz. 72,  
z 2005 r.); na podstawie tej zmiany z dniem  
1 stycznia 2005 r. obowiwzuje w Polsce – po-
dobnie jak w całej Unii guropejskiej – zakaz sto-
sowania i obrotu azbestem i wyrobami zawiera-
jwcymi azbest; 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.  
z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39,  
poz. 251); 

• oraz zwiwzane z nimi rozporzwdzenia wykonaw-
cze. 

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierajwcych azbest 
stosowanych na terytorium Polski". Uwzględniajwc 
żywotnośc wyrobów cementowo azbestowych – 
program zakłada realizację usuwania tych wyrobów 
z budynków i budowli do 2032 r.  

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji 
obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Marci-
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nowice (stan na 30 września 2008 r.), określono że 
na terenie gminy występuje: 
• ok. 31 059 m2 wyrobów azbestowych, czyli 

443,69 Mg – w obiektach należwcych do osób 
prawnych,  

• ok. 12 002 m2 wyrobów azbestowych, czyli 
171,45 Mg – w obiektach należwcych do osób 
fizycznych,  

• Przewidywany całkowity koszt usunięcia azbe-
stu z terenu Gminy Marcinowice z obiektów na-
leżwcych do osób fizycznych wyniesie około  
1 585 170,00 zł, co przy założeniu okresu  
24 lat (lata 2008–2032), daje około  
66 048,75 zł/rok.  

• Przewidywany całkowity koszt usunięcia azbe-
stu z terenu Gminy Marcinowice z obiektów na-
leżwcych do osób prawnych wyniesie około  
360 060,00 zł, co przy założeniu okresu 24 lat 
(lata 2008–2032), daje około 15 002,50 zł/rok. 

Gmina Marcinowice zakłada, że będzie refundowac 
koszty poniesione przez osoby fizyczne przy de-
montażu pokrycia, transportu oraz składowania 
wyrobów azbestowych wtedy, gdy uda się pozy-
skac środki finansowe na ten cel. 

Gmina Marcinowice może wspierac tyko działania 
zwiwzane z demontażem i utylizacjw wyrobów 
azbestowych pochodzwcych z budynków będwcych 
własnościw osób fizycznych.  
Osoby prawne w chwili obecnej mogw starac się o 
pożyczki niskoprocentowe (ok. 3%) w Banku 
Ochrony Środowiska. 
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piecznego użytkowania wyrobów zawierajwcych 
azbest. 
Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierajw-
cych azbest i miejscu ich wykorzystania 
Załącznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawierajw-
cych azbest, których wykorzystywanie zostało 
zakończone 
Załącznik nr 4 – Wzór oznakowania dla miejsc za-
wierajwcych azbest lub wyroby zawierajwce azbest 
Załącznik nr 5 – Wzór "Karty gwidencji Odpadu" 
Załącznik nr 6 – Wzór "Karty Przekazania Odpadu" 
Załącznik nr 7 – Rgłoszenie przystwpienia do prac 
polegajwcych na zabezpieczeniu / usunięciu* wyro-
bów zawierajwcych azbest 
Załącznik nr 8 – Nazwy wyrobów azbestowych i 
kody odpowiadajwcych im odpadów wraz z prze-
licznikami 
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UCHWAŁA RADY GMINY MICINKA 
NR XXIX/185/09 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyj-
nego, Runkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradza-
nia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
                                          mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póżn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
R O R D R I u w   I 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Ilekroc w uchwale jest mowa o: 
1) szkole lub placówce, należy przez to rozumiec: 

szkołę podstawoww oraz zespół szkół, dla których 
organem prowadzwcym jest Gmina Męcinka, 

2) nauczycielach, należy przez to rozumiec nauczy-
cieli zatrudnionych w szkole podstawowej i ze-
spole szkół, dla których organem prowadzwcym 
jest Gmina Męcinka, 

3) dyrektorze, należy przez to rozumiec dyrektora 
szkoły podstawowej i zespołu szkół, dla których 
organem prowadzwcym jest Gmina Męcinka, 

4) wójcie, należy przez to rozumiec Wójta Gminy 
Męcinka, 

5) Karcie Nauczyciela, należy przez to rozumiec 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 
zmianami), 

6) rozporzwdzeniu, należy przez to rozumiec rozpo-
rzwdzenie Ministra gdukacji Narodowej z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagradzania zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmia-
nami), 

7) gminie, należy przez to rozumiec Gminę Męcin-
ka. 

R O R D R I u w   II 

Dodatek za wysługę lat 

§ 2 

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę 
lat zgodnie z art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela 
oraz § 7 rozporzwdzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela przyzna-
je dyrektor, a dla dyrektora wójt. 

R O R D R I u w   III 

Dodatek motywacyjny 

§ 3 

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzwcym jest gmina, przysługuje dodatek 
motywacyjny. 

2. Wysokośc dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela ustala się jako procent jego wynagrodzenia 
zasadniczego w wysokości: 
1) dla wicedyrektora – do 25%, 
2) dla nauczyciela, któremu powierzono pełnie-

nie obowiwzków dyrektora – do 20%, 
3) dla pozostałych nauczycieli – do 15% z za-

strzeżeniem ust. 5. 
3. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 

okres nie krótszy niż dwa miesiwce i nie dłuższy 
niż jeden semestr. 

4. Wysokośc dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela w granicach środków przyznawanych 
uchwałw budżetoww oraz okres jego przyznania, 
uwzględniajwc poziom spełniania warunków, o 
których mowa w § 4, ustala dyrektor. 

5. Wójt może ustalic dodatek dla dyrektora w wy-
sokości do 50% jego wynagrodzenia zasadni-
czego. Postanowienia § 4 stosuje się odpowied-
nio. 

§ 4 

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest w szczególności: 
1) uzyskiwanie szczególnych osiwgnięc dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-

niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiwgnięc dydaktyczno-
wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów 
(testów kompetencyjnych) i sprawdzianów 
albo sukcesami w konkursach, zawodach, 
olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiwzywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

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

2) jakośc świadczonej pracy zwiwzanej z powierza-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 
zadaniem lub zajęciem, w tym: 
a) systematyczne i efektywne przygotowanie 

się do przydzielonych obowiwzków, 
b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
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c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
d) dbałośc o estetykę i sprawnośc powierzo-

nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urzwdzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiwzywanie się z po-
leceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęc, o 

których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, w tym: 
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorzwdem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jwcymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie 
innych form aktywności w ramach we-
wnwtrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 
statutowych szkoły, 

4) realizowanie ustalonych przez gminę priorytetów 
lokalnej polityki oświatowej, w tym: 
a) aplikowanie o środki pozabudżetowe, w tym 

pochodzwce z Unii guropejskiej, 
b) realizowanie projektów przy pomocy pozy-

skanych środków, o których mowa pod lit. a, 
c) współudział w tworzeniu i organizowaniu in-

nych form wychowania przedszkolnego pro-
wadzonego na terenie gminy. 

R O R D R I u w   IV 

Dodatek Runkcyjny 

§ 5 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowiska 
kierownicze przewidziane w statutach szkół i 
placówek prowadzonych przez gminę, przysłu-
guje dodatek funkcyjny: 
1) dyrektorowi od 20 do 50% wynagrodzenia 

zasadniczego, 
2) wicedyrektorowi od 10 do 30% wynagro-

dzenia zasadniczego. 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-

lom, którym powierzono pełnienie obowiwzków 
dyrektora. 

3. Wysokośc dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, uwzględniajwc wielkośc szkoły, 
liczbę uczniów i oddziałów, złożonośc zadań 
wynikajwcych z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki 
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 
funkcjonuje szkoła, ustala: 
1) dla dyrektora szkoły – wójt, 
2) dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły. 

§ 6 

1. Nauczycielom realizujwcym dodatkowe zadania 
oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z 
tym że nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości do 

5%, 

2) funkcję doradcy metodycznego — w wyso-
kości do 7%, 

3) funkcję nauczyciela konsultanta — w wyso-
kości do 10%, 

4) funkcję opiekuna stażu – w wysokości do 
12% wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokośc dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1, uwzględniajwc zakres i złożonośc 
zadań oraz warunki ich realizacji, ustala dyrek-
tor, z tym że łwczna wysokośc dodatków, o któ-
rym mowa w ust. 1 nie może przekroczyc 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 5 
ust. 1 i 2, nie wyłwcza prawa do otrzymywania 
dodatku, o którym mowa w ust. 1. 

R O R D R I u w   V 

Dodatek za warunki pracy 

§ 7 

1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w trudnych i uciwżliwych 
dla zdrowia warunkach, określonych w przepi-
sach § 8 i § 9 rozporzwdzenia. 

2. Wysokośc dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności lub uciwżliwości dla zdrowia 

realizowanych prac lub zajęc, 
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-

runkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 8 

Wysokośc dodatku za warunki pracy, z uwzględ-
nieniem postanowień § 7, ustala dla nauczyciela 
dyrektor, a dla dyrektora – wójt, z tym że maksy-
malna wysokośc dodatku nie może przekroczyc 
20% wynagrodzenia zasadniczego. 

R O R D R I u w   VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za jednw godzinę ponadwymia-
roww nauczyciela ustala się, dzielwc stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łwcznie z dodatkiem 
za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie zo-
stała zrealizowana w warunkach uprawniajwcych 
do dodatku) przez miesięcznw liczbę godzin ty-
godniowego obowiwzkowego wymiaru godzin 
ustalonego dla rodzaju zajęc dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jednw godzinę doraźnego za-
stępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, w 
sposób określony w ust. 1. 

3. Dla nauczycieli realizujwcych tygodniowych wy-
miar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 
4a Karty Nauczyciela na zasadach, o których 
mowa w ust. 2, ustala się, dzielwc przyznanw 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łwcznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
żeli praca w tej godzinie została zrealizowana w 
warunkach uprawniajwcych do dodatku) przez 
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miesięcznw liczbę godzin realizowanego wymiaru 
godzin. 

4. Miesięcznw liczbę godzin obowiwzkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o 
której mowa w ust. 3 i 5, uzyskuje się, mnożwc 
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrw-
gleniem do pełnych godzin, w ten sposób że 
czas zajęc do 0,5 godziny pomija się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełnw godzinę. 

R O R D R I u w   VII 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 10 

1. Nauczycielowi posiadajwcemu kwalifikacje wy-
magane do zajmowanego stanowiska, zatrud-
nionemu w wymiarze nie niższym niż połowa 
tygodniowego obowiwzkowego wymiaru godzin, 
przysługuje dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokośc nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%, 
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 5%, 
3) przy trzech osobach w rodzinie – 6%, 
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 7%  
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczy-
ciela. 

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

dochodów lub który jest nauczycielem, 
2) rodziców nauczyciela pozostajwcych na wy-

łwcznym utrzymaniu nauczyciela, 
3) pozostajwce 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) pozostajwce na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujwce 
dzieci będwce studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia,  

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadajwce wła-
snego źródła dochodów. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będw-
cemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kujwcemu, przysługuje tylko jeden dodatek w 
wysokości określonej w ust. 2. małżonkowie 
wspólnie wskazujw pracodawcę, który będzie im 
wypłacał dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 
się na wniosek nauczyciela, a w przypadku na-
uczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt. 

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

nego przez niego lokalu mieszkalnego, 
2) od pierwszego dnia miesiwca następujwcego 

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

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

wynagrodzenie, 
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, 
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 

przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa ta została zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
8. Nauczyciel, który pobiera dodatek mieszkanio-

wy, zobowiwzany jest poinformowac odpowied-
nio dyrektora szkoły lub wójta o zmianach w je-
go sytuacji, majwcych wpływ na prawo do do-
datku lub jego wysokości. 

RORDRIuw VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych do-
puszczalne jest podwyższenie stawek minimal-
nego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 

2. Wysokośc kwoty, o jakw podwyższa się wyna-
grodzenie, o którym mowa w ust. 1, dla na-
uczyciela, ustala się jako procent jego wynagro-
dzenia zasadniczego, z tym że dla poszczegól-
nych stopni awansu zawodowego kwota nie 
może byc wyższa niż: 
1) dla nauczyciela stażysty – do 10%, 
2) dla nauczyciela kontraktowego – do 11%, 
3) dla nauczyciela mianowanego – do 12%, 
4) dla nauczyciela dyplomowanego – do 13%. 

3. Podwyższanie kwot, o których mowa w ust. 1, 
dla nauczycieli następuje w granicach środków 
przyznanych uchwałw budżetoww.  

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. 

§ 13 

R dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwa-
ła nr XXV/158/08 Rady Gminy Mecinka z dnia  
28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulami-
nu określajwcego wysokośc oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za wa-
runki pracy oraz innych składników wynagradzania 
a także szczegółowych zasad przyznawania i wy-
płacania dodatku mieszkaniowego w 2009 r. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślwskiego z mocw obowiwzujwcw od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

STANISŁAW PRĘDKIEWICZ
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UCHWAŁA RADY GMINY PASZOWICE 
NR XXV/170/2009 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru we wsi Paszowice – MPZP PASZOWICE 
                                                – SZKOŁA 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w nawiw-
zaniu do uchwały nr XVI/94/2008 Rady Gminy z dnia 15 kwietnia 
2008 roku w sprawie przystwpienia do sporzwdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Paszowice, Rada 
Gminy Paszowice uchwala, co następuje: 

 
R O R D R I u w   I 

PRZEPISY OGÓHNE 

§ 1 

Ustalenia ogólne 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego MPRP PuSROWCg – SRKOwu 
obejmujwcego obszar wsi Paszowice, zwany da-
lej planem, którego obowiwzujwce ustalenia o 
przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu zostajw wyrażone w postaci: 

1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiw-
cym załwcznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) przepisów ogólnych określonych w niniej-
szym rozdziale; 

3) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz zasad zagospodarowania 
terenu określonych w rozdziale II niniejszej 
uchwały; 

4) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej określonych w rozdziale III ni-
niejszej uchwały; 

5) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego określonych w rozdzia-
le IV niniejszej uchwały; 

6) przepisów końcowych określonych w roz-
dziale V niniejszej uchwały. 

2. Rałwcznikami do niniejszej uchwały sw: 
1) załwcznik nr 1 – rysunek planu, obowiwzujwcy 

w zakresie: 
a) granicy obszaru objętego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczajwcych tereny o różnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) załwcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załwcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżw do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

Słowniczek 

Ilekroc w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
mowa o: 

1) RWSUNKU PLuNU – należy przez to rozumiec 
rysunek w skali 1:1000 stanowiwcy załwcznik 
nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) USTuWIg – należy przez to rozumiec ustawę  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami); 

3) TgRgNIg – należy przez to rozumiec obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajwcymi, oznaczony symbolem funkcji zgod-
nie z oznaczeniami graficznymi określonymi w 
legendzie; 

4) FUNKCJI WIODZCgJ – należy przez to rozu-
miec takie formy zagospodarowania określone 
w § 3 niniejszej uchwały, które na danym te-
renie majw przewagę w ilości przynajmniej 
70% sumy powierzchni wewnętrznej projek-
towanych obiektów lub 70% powierzchni 
działki, których realizacja, potrzeby i wymaga-
nia muszw byc spełnione priorytetowo przed 
wymaganiami innych form zagospodarowania; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślwskiego Nr 91 –  11096  – Poz. 1950 

5) FUNKCJI URUPgwNIuJZCgJ – należy przez to 
rozumiec formy zagospodarowania, dopusz-
czone dla danego terenu, realizowane wg na-
stępujwcych zasad (o ile ustalenia zawarte w § 
3 niniejszej uchwały nie stanowiw inaczej): 
a) w formie funkcji wbudowanej na maksy-

malnie 30% sumy powierzchni wewnętrznej 
projektowanego obiektu, 

b) w formie zainwestowania niekubaturowego 
na maksymalnie 30% powierzchni działki, 

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnętrznej stanowiwcej nie więcej niż 
30% sumy powierzchni wszystkich budyn-
ków lokalizowanych na działce 

– powyższe parametry należy liczyc łwcznie 
dla wszystkich funkcji uzupełniajwcych; 

6) FUNKCJI WBUDOWuNgJ – należy przez to ro-
zumiec takie formy zagospodarowania, które 
uzupełniajw i jednocześnie nie sw sprzeczne  
z funkcjw wiodwcw, realizowane na maksymal-
nie 30% sumy powierzchni wewnętrznej pro-
jektowanych obiektów, przy czym wyklucza 
się realizację takich form zagospodarowania w 
formie osobnego budynku (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 3 niniejszej uchwały 
nie stanowiw inaczej); 

7) USwUGuCH PODSTuWOWWCH – należy przez 
to rozumiec usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania, a także usługi administracji; 

8) USwUGuCH KOMgRCWJNWCH – należy przez 
to rozumiec aktywnośc gospodarczw o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji; 

9) POWIgRRCHNI WgWNWTRRNgJ BUDWNKU – 
należy przez to rozumiec sumę powierzchni 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, 
mierzonw po wewnętrznym obrysie przegród 
zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, 
bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju 
poziomego konstrukcji i przegród wewnętrz-
nych, a także z powiększeniem o powierzchnię 
antresoli liczonw jw.; 

10) KOMUNIKuCJI WgWNWTRRNgJ – należy przez 
to rozumiec drogi niepubliczne dojazdy do po-
szczególnych działek oraz obiektów – o szero-
kości minimalnie 4,5 m (o ile ustalenia szcze-
gółowe zawarte w § 4 niniejszej uchwały nie 
stanowiw inaczej) – budowa i utrzymanie ww. 
terenu należy do zarzwdcy; 

11) NIgPRRgKRuCRuLNgJ LINII RuBUDOWW – 
należy przez to rozumiec linię, której elewacja 
nie przekroczy od strony określonej w planie 
(po zewnętrznym obrysie ściany projektowa-
nego obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy 
części budynku, które w całości znajdujw się 
pod ziemiw lub części wystajwcych przed ele-
wację, tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, ele-
menty dachu oraz innych części budynku pod 
warunkiem, że powyższe elementy nie będw 
zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie 
ww. elementy nie przekroczw określonej w 
planie linii zabudowy o więcej niż 2 m w kie-
runku drogi. W przypadku schodów do budyn-
ku, pochylni itp. dopuszcza się odstępstwo od 

określonej na rysunku planu linii zabudowy o 
maksymalnie 1,2 m w kierunku drogi. Powyż-
sze zapisy nie dotyczw istniejwcych budynków, 
dla których dopuszcza się zachowanie dotych-
czasowej linii zabudowy pod warunkiem, że 
wskutek rozbudowy szerokośc elewacji wzdłuż 
linii zabudowy powiększy się o nie więcej niż 
30% dotychczasowej szerokości (o ile przepisy 
szczególne nie stanowiw inaczej). W przypadku 
przekroczenia 30% należy zachowac linię za-
budowy określonw w tekście lub na rysunku 
planu; 

12) URRZDRgNIuCH I OBIgKTuCH POMOCNI-
CRWCH – należy przez to rozumiec obiekty  
i urzwdzenia infrastruktury technicznej, wypo-
sażenia technicznego, elementów komunikacji, 
tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne urzw-
dzenia i obiekty zapewniajwce możliwośc pra-
widłowego funkcjonowania obiektów zgodnie z 
funkcjw wiodwcw lub uzupełniajwcw terenu; 

13) POWIgRRCHNI RuBUDOWW – należy przez to 
rozumiec powierzchnię, jakw zajmuje budynek 
wraz z konstrukcjw ociepleniem oraz innymi 
elementami budynku, określonw na poziomie  
0 cm nad powierzchniw terenu przed głównym 
wejściem do budynku. 

14) FRONCIg DRIuwKI – należy przez to rozumiec 
tw częśc działki, która leży bezpośrednio przy 
granicy z terenem komunikacji, z którego dział-
ka jest obsługiwana. Szerokośc frontu działki 
należy liczyc jako odległośc dwóch skrajnych 
punktów wspólnych dla działki oraz obsługujw-
cego terenu komunikacji. Dla działek wydziela-
nych na zapleczu działek istniejwcych dojazd 
należy wydzielic jako teren komunikacji we-
wnętrznej, a szerokośc frontu należy liczyc ja-
ko szerokośc całej działki (nie tylko części 
wspólnej z terenem komunikacji) – w miejscu 
lokalizacji głównego wjazdu na działkę; 

15) WWSOKOŚCI BUDWNKU – należy przez to 
rozumiec odległośc od najwyższej kalenicy da-
chu (bez anten, kominów itp.) do naturalnej 
powierzchni gruntu w najniżej położonej części 
budynku. 

R O R D R I u w   II 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO  

ORAZ ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 3 

Rasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go – przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu oraz zasady i warunki podziału nieruchomo-
ści 
1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem UP 1, dla których obowiwzujw na-
stępujwce ustalenia: 
1) Funkcja wiodwca: usługi podstawowe (istnie-

jwce usługi zdrowia). 
Ra zgodne z funkcjw wiodwcw terenu uznaje 
się: 
a) przebudowę, rozbudowę, remonty istnie-

jwcych obiektów oraz lokalizację nowych 
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obiektów i urzwdzeń usług podstawowych 
zwiwzanych z ochronw zdrowia, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 
z niezbędnw infrastrukturw, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikację, 

c) lokalizację niezbędnych obiektów pomoc-
niczych, urzwdzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urzwdzenia. 

2) Funkcje uzupełniajwce – usługi komercyjne 
nieuciwżliwe, w tym wydzielanie działek pod 
takw funkcję. 

3) Rasady i standardy kształtowania zabudowy  
i urzwdzania terenu: 
a) dopuszcza się realizację usług komercyj-

nych nieuciwżliwych: 
– w formie funkcji wbudowanej – na za-

sadach określonych dla funkcji uzupeł-
niajwcej, 

– w formie osobnego obiektu z możliwo-
ściw wydzielenia osobnej działki na za-
sadach określonych w pkt 5 niniejsze-
go ustępu, pod warunkiem że po-
wierzchnia zabudowy budynku usłu-
gowego nie będzie większa niż 100 m2. 

b) wysokośc budynków: 
– istniejwcych – jak dotychczas, z za-

strzeżeniem lit. c, 
– projektowanych – maksymalnie 2 kon-

dygnacje nadziemne, jednak nie więcej 
niż 12 m,  

c) parametry dachu: 
– dachy dwu- lub wielospadowe o syme-

trycznym kwcie nachylenia połaci 35º–
–45º, 

– dach kryty dachówkw ceramicznw lub 
betonoww – w kolorze czerwonym tra-
dycyjnym, 

– przy rozbudowie istniejwcego budynku 
dopuszcza się zastosowanie dachu na-
wiwzujwcego do istniejwcej części bu-
dynku, 

– dopuszcza się przebudowę istniejwcego 
dachu płaskiego na dwu- lub wielospa-
dowy pod warunkiem, że wysokośc 
obiektu nie wzrośnie o więcej niż 8 m, 

– w przypadku przebudowy dachu pła-
skiego dopuszcza się wykorzystanie 
kondygnacji powstałej w konstrukcji 
dachu,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
byc mniejsza niż 40% powierzchni działki, 

e) należy zachowac nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości: 

– 6 m od linii rozgraniczajwcej tereny komu-
nikacji publicznej, 

– 4 m od pozostałych granic działki, 
f) należy zapewnic niezbędnw ilośc miejsc 

postojowych na następujwcych zasadach: 
– dla obiektów usługowych – minimalnie 

1 miejsce 100 m2 powierzchni użytko-
wej usług, 

– wszystkie niezbędne miejsca postojowe 
należy zlokalizowac na posesji własnej 

inwestora lub w liniach rozgraniczajw-
cych dróg (za zgodw Rarzwdcy drogi). 

4) Rasady określone w punktach 1–3 niniejsze-
go ustępu podlegajw ograniczeniom określo-
nym w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawie-
rajwcym szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 
900 m2, 

b) nowe linie podziałów będw harmonijnie 
nawiwzywac do istniejwcych podziałów lub 
linii rozgraniczajwcych tereny komunikacji, 
tj. będw do nich prostopadłe lub zbliżone 
do prostopadłych (ewentualnie równoległe 
lub zbliżone do równoległych), 

c) powyższe zasady nie dotyczw działek: 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrznw drogoww, dla których należy 
zachowac minimalnw szerokośc 4,5 m, 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrznw pieszw, dla których należy za-
chowac minimalnw szerokośc 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzwdze-
nia infrastruktury technicznej, 

– służwcych poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzwdzania i użytkowania terenów – 
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem UP 2, dla których obowiwzujw na-
stępujwce ustalenia: 
1) Funkcja wiodwca: usługi podstawowe (istnie-

jwce obiekty szkolne). 
Ra zgodne z funkcjw wiodwcw terenu uznaje 
się: 
a) przebudowę, rozbudowę, remonty istnie-

jwcych obiektów oraz lokalizację nowych 
obiektów i urzwdzeń usług podstawowych 
zwiwzanych z oświatw i wychowaniem, 

b) lokalizację usług sportu i rekreacji, 
c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędnw infrastrukturw, w tym wydzie-
lanie działek pod ww. komunikację, 

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomoc-
niczych, urzwdzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek 
pod ww. urzwdzenia. 

2) Funkcje uzupełniajwce – usługi komercyjne 
nieuciwżliwe, w tym wydzielanie działek pod 
takw funkcję. 

3) Rasady i standardy kształtowania zabudowy i 
urzwdzania terenu: 
a) dopuszcza się realizację usług komercyj-

nych nieuciwżliwych: 
– w formie funkcji wbudowanej – na zasa-

dach określonych dla funkcji uzupełniajw-
cej, 
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– w formie osobnego obiektu z możliwo-
ściw wydzielenia osobnej działki na zasa-
dach określonych w pkt 5 niniejszego 
ustępu, pod warunkiem, że powierzchnia 
zabudowy budynku usługowego nie bę-
dzie większa niż 100 m2. 

b) wysokośc budynków: 
– istniejwcych – jak dotychczas, z za-

strzeżeniem lit. c, 
– projektowanych – maksymalnie 3 kon-

dygnacje nadziemne, jednak nie więcej 
niż 15 m,  

c) parametry dachu: 
– dopuszcza się przebudowę istniejwcego 

dachu płaskiego na dwu- lub wielospa-
dowy pod warunkiem, że wysokośc 
obiektu nie wzrośnie o więcej niż  
10 m, 

– w przypadku przebudowy dachu pła-
skiego dopuszcza się wykorzystanie 
kondygnacji powstałej w konstrukcji 
dachu,  

d) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
byc mniejsza niż 40% powierzchni działki, 

e) należy zachowac nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości: 
– 6 m od linii rozgraniczajwcej tereny ko-

munikacji publicznej, 
– 4 m od pozostałych granic działki, 

f) wszystkie niezbędne miejsca postojowe 
należy zlokalizowac na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczajwcych 
dróg (za zgodw Rarzwdcy drogi). 

4) Rasady określone w punktach 1–3 niniejsze-
go ustępu podlegajw ograniczeniom określo-
nym w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawie-
rajwcym szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej 

na skutek podziału nie będzie mniejsza niż 
1000 m2, 

b) nowe linie podziałów będw harmonijnie 
nawiwzywac do istniejwcych podziałów lub 
linii rozgraniczajwcych tereny komunikacji, 
tj. będw do nich prostopadłe lub zbliżone 
do prostopadłych (ewentualnie równoległe 
lub zbliżone do równoległych), 

c) powyższe zasady nie dotyczw działek: 
– wydzielanych pod komunikację we-

wnętrznw drogoww, dla których należy 
zachowac minimalnw szerokośc 4,5 m, 

– wydzielanych pod komunikację we-
wnętrznw pieszw, dla których należy za-
chowac minimalnw szerokośc 3 m, 

– wydzielanych pod ewentualne urzwdze-
nia infrastruktury technicznej, 

– służwcych poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzwdzania i użytkowania terenów – 
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem E 1, dla których obowiwzujw na-
stępujwce ustalenia: 
1) Funkcja wiodwca: elektroenergetyka – urzw-

dzenia infrastruktury technicznej.  
Ra zgodne z funkcjw wiodwcw terenu uznaje 
się: 
a) lokalizację trafostacji lub innych urzwdzeń 

infrastruktury technicznej zwiwzanych  
z zaopatrzeniem w energię elektrycznw, 

b) lokalizację innych urzwdzeń infrastruktury 
technicznej z wykluczeniem urzwdzeń 
uciwżliwych dla swsiadujwcych terenów. 

2) Funkcje uzupełniajwce – nie określa się. 
3) Rasady i standardy kształtowania zabudowy i 

urzwdzania terenu – uciwżliwośc urzwdzeń i 
obiektów zlokalizowanych na tym terenie nie 
mogw wykraczac poza granice nieruchomo-
ści. 

4) Rasady określone w punktach 1–3 niniejsze-
go ustępu podlegajw ograniczeniom określo-
nym w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawie-
rajwcym szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – nie określa się. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzwdzania i użytkowania terenów – 
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania. 

§ 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDD 1, dla których obowiwzujw 
następujwce ustalenia: 
1) Funkcja wiodwca: komunikacja publiczna – 

drogi i ulice dojazdowe. 
Ra zgodne z funkcjw wiodwcw terenu uznaje 
się: 
a) lokalizację komunikacji publicznej – dro-

gowej wraz z infrastrukturw, 
b) realizację towarzyszwcych obiektów inży-

nierskich, chodników i ścieżek rowero-
wych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz 
niezbędnych urzwdzeń technicznych zwiw-
zanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

2) Funkcje uzupełniajwce – nie określa się. 
3) Rasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urzwdzania terenu – szerokośc ulicy w li-
niach rozgraniczajwcych – zgodnie z rysun-
kiem planu, jednak nie mniej niż 10 m. 

4) Rasady określone w punktach 1–3 niniejsze-
go ustępu podlegajw ograniczeniom określo-
nym w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawie-
rajwcym szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
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niami rozgraniczajwcymi określonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzwdzania i użytkowania terenów – 
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania. 

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KDW 1, dla których obowiwzujw 
następujwce ustalenia: 
1) Funkcja wiodwca: komunikacja wewnętrzna – 

ciwgi pieszo-jezdne. 
Ra zgodne z funkcjw wiodwcw terenu uznaje 
się: 
a) realizację towarzyszwcych obiektów inży-

nierskich oraz niezbędnych urzwdzeń tech-
nicznych zwiwzanych z funkcjonowaniem 
ciwgu, 

b) lokalizację w liniach rozgraniczajwcych 
ciwgów sieci uzbrojenia technicznego, 

c) przekształcenie ciwgu na komunikację pu-
blicznw. 

2) Funkcje uzupełniajwce – nie określa się. 
3) Rasady i standardy kształtowania zabudowy i 

urzwdzania terenu: 
a) szerokośc ciwgu w liniach rozgraniczajw-

cych – jak dotychczas, 
b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie 

jednoprzestrzennego ciwgu komunikacyj-
nego. 

4) Rasady określone w punktach 1–3 niniejsze-
go ustępu podlegajw ograniczeniom określo-
nym w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawie-
rajwcym szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu. 

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości – podział zgodny z li-
niami rozgraniczajwcymi określonymi na ry-
sunku planu. 

6) Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzwdzania i użytkowania terenów – 
nie przewiduje się tymczasowych form zago-
spodarowania. 

§ 5 

Tereny przeznaczone do realizacji celów  
publicznych oraz wymagania wynikające  

z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych 

Ra tereny przeznaczone do realizacji celów publicz-
nych uznaje się: 
1) tereny komunikacji publicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDD 1, których zasady 
urzwdzania określono w § 4 niniejszej uchwały, 

2) tereny usług podstawowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami UP 1 i UP 2, których 
zasady urzwdzania określono w § 3 niniejszej 
uchwały, 

3) tereny urzwdzeń infrastruktury technicznej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem g 1, któ-
rych zasady urzwdzania określono w § 3 niniej-
szej uchwały. 

§ 6 

Obszary zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy  

i inRrastruktury technicznej 

1. Na terenie objętym planem nie występujw obsza-
ry zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

2. Na terenie objętym planem nie występuje zabu-
dowa oraz infrastruktura techniczna wymagajw-
ca rehabilitacji. 

R O R D R I u w   III 

ZASADY OESŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 7 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
 inRrastruktury technicznej 

1. Raleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego 
przebiegały w liniach rozgraniczajwcych ulic. W 
przypadku braku możliwości wykonania sieci jw. 
dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegajw-
cych do ulic terenach – za zgodw właścicieli lub 
użytkowników wieczystych – na zasadach okre-
ślonych w stosownych aktach prawa.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się do-
stawę z istniejwcego wodociwgu wiejskiego. 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektrycznw 
ustala się dostawę zgodnie z warunkami okre-
ślonymi przez Rakład gnergetyczny. Dopuszcza 
się skablowanie i przełożenie istniejwcych napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych. 

4. Raopatrzenie w energię cieplnw – ogrzewanie 
indywidualne lub zdalczynne – z zastosowaniem 
następujwcych zasad: 
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. ener-

gia słoneczna, energia geotermiczna (pompy 
ciepła itp.), biomasa (w tym drewno) itp., 

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności, tj. powyżej 90%; 

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu 
węgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj. 
powyżej 80%. 

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na podsta-
wie zawartej umowy) poprzez gromadzenie w 
przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na wysypisko wskazane przez 
władze gminy. 

6. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje się system grupowego odprowadze-
nia ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni 
ścieków. 

R O R D R I u w   IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY  
I KRAJOERAZU KUHTUROWEGO 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów z zakresu ochrony  
                   przyrody – zasady ochrony 

W granicach otuliny Parku Krajobrazowego Chełmy 
obowiwzujw następujwce zasady: 
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1) podejmujwc działania inwestycyjne w granicach 
parku należy uznac priorytet ochrony krajobrazu; 

2) nowa zabudowa powinna harmonizowac z ota-
czajwcym krajobrazem, 

3) projektowane budynki wpisane w lokalnw trady-
cję architektoniczno-budowlanw, o wysokich wa-
lorach architektonicznych, 

4) na całym obszarze objętym planem wyklucza się 
lokalizację masztów telefonii komórkowej. 

Powyższe zakazy nie dotyczw prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z 
organem ustanawiajwcym danw formę ochrony przy-
rody oraz zadań z zakresu obronności kraju w przy-
padku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także 
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

§ 9 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów z zakresu ochrony  
                 środowiska – zasady ochrony 

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku reali-
zacji inwestycji zaleca się ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni za-
budowy) oraz wprowadza się obowiwzek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z Rarzwdem właściwym ds. melio-
racji). 

2. Cały obszar objęty planem znajduje się w grani-
cach terenu zewnętrznego ochrony pośredniej 
ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy w 
Przybkowie. W zwiwzku z powyższym na całym 
obszarze objętym planem obowiwzujw ogranicze-
nia zawarte w decyzji Wojewody Legnickiego  

nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia 28 sierpnia  
1995 r. 

§ 10 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,  
dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

W razie odkrycia podczas prac ziemnych przedmio-
tu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 
zabytkiem, należy niezwłocznie przerwac prace, 
zabezpieczyc przedmiot i zawiadomic wojewódzki 
Urzwd Ochrony Rabytków we Wrocławiu, Delegatu-
rę w Legnicy lub Wójta Gminy Paszowice. 

R O R D R I u w   V 

PRZEPISY KOICOWE 

§ 11 

Ustalenia końcowe 

1. Ustala się wysokośc opłaty określonej w art.36 
ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieru-
chomości. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Paszowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoślwskiego. 

 
 
 

PRRgWODNICRZCW 
RuDW GMINW 

 
SZCZEPAN EUGENIUSZ ROJAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
Paszowice nr XXV/170/2009 dnia  
26 marca 2009 r. (poz. 1950) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
Paszowice nr XXV/170/2009 dnia  
26 marca 2009 r. (poz. 1950) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Paszowice – MPZP  
                                               PASZOWICE – SZKOŁA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18 
ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzwdzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
oświadczenia Wójta Gminy Paszowice stwierdza się, iż do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego MPRP PuSROWICg – SRKOwu, wyłożonego do pu-
blicznego wglwdu w dniach od 30 października 2008 r. do 1 grudnia 2008 r. nie wnie-
siono w ustawowym terminie żadnych uwag. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
Paszowice nr XXV/170/2009 dnia  
26 marca 2009 r. (poz. 1950) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru we wsi Paszowice – MPZP PASZOWICE-SZKOŁA, inwe-
stycji z zakresu inRrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
      oraz zasadach ich Rinansowania, zgodnie z przepisami o Rinansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzwdzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, iż reali-
zacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należw do zadań własnych 
gminy wynikajwcych z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru we wsi Paszowice – MPZP PASZOWICE – SZKOŁA, będzie finansowana z bu-
dżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii guropejskiej, a także ze 
środków zewnętrznych.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będw realizowane w oparciu o istniejwce 
uzbrojenie terenu – zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju 
gminy. 
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1951 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XXVII/197/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

uchylenia uchwały nr X/89/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
                                        likwidacji drogi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada Gminy 
Rudna uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr X/89/07 z dnia 23 paździer-
nika 2007 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrz-
nej, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako 
działka nr 102 o pow. 197 m2, położonej w obrębie 
geodezyjnym Stara Rudna. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Rudna. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnoślwskiego. 
 
 

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

JERZY STANKIEWICZ

 
 
 
 

1952 

UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
NR XXVII/198/089 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania 
i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami 
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
                                      budowlane przy zabytkach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzwdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Rada Gminy Rudna, 
uchwala: 

 
 

§ 1 

Rmianę uchwały nr XL(288)06 Rady Gminy Rudna 
z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, spo-
sobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego 
zadania oraz postępowania z wnioskami o udziele-
nie dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach z później-
szymi zmianami, w taki sposób, że w § 1 tytuł II 
„Tryb postępowania z wnioskiem” ust. 5 pkt 5 
otrzymuje następujwce brzmienie: „5) w przypadku 
prac przy zabytkach nieruchomych – kosztorys 
inwestorski prac z uwzględnieniem cen zakupu 

materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia  
i składników cenotwórczych, w przypadku prac 
przy zabytkach ruchomych – program prac kon-
serwatorskich zawierajwcy kosztorys tych prac.” 

§ 2 

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

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

JERZY STANKIEWICZ
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1953 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIITA KATARZYNA 
NR XXVI/199/09 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Święta Katarzyna na stałe 
obwody głosowania 

 Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonuje się następujwcych zmian w podziale gmi-
ny Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania: 
1. do granic obwodu nr 6 dołwcza się następujwce 

ulice: Bzowa, Czeremchowa, Graniczna, Jana 
Pawła II, Jaśminowa, Kalinowa, Mieszczańska, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Włościańska; 

2. do granic obwodu nr 7 dopisuje się następujwce 
ulice: Kazimierza Bartla, Władysława Grabskie-
go, Marii Konopnickiej, Ignacego Kraszewskiego, 
Stanisława Lema, Bolesława Leśmiana, Henryka 
Sienkiewicza, Juliana Tuwima; 

3. dotychczasowy obwód nr 8 zostaje podzielony 
na dwa obwody, które otrzymujw numery 8 i 9; 

4. dotychczasowy obwód nr 9 otrzymuje nr 10. 

 

 

§ 2 

Jednolity wykaz stałych obwodów głosowania 
określa załwcznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Święta Katarzyna. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnoślwskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń. 
 

PRRgWODNICRZCW RuDW 
 

JERZY WOŹNIAK
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Święta 
Katarzyna nr XXVI/199/09 z dnia  
16 kwietnia 2009 r. (poz. 1953) 
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1954 

  

 PREZES  Wrocław, dnia 12 maja 2009 r.  
 URZIDU REGUHACJI ENERGETYKI 

 OWR-4210-26/2009/177/X-B/GM 

DECYZJA   

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
ze zmianami), w zwiwzku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 ze zmianami), 

po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia z dnia 7 kwietnia 2009 r. 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Jeleniej Górze 
z siedzibw w Jeleniej Górze  

zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem 

postanawiam 

zatwierdzic dokonanw przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła 
zatwierdzonej mojw decyzjw z dnia 14 października 2008 r. nr OWR-4210- 
-40/2008/177/X-u/GM, która to zmiana stanowi załwcznik do niniejszej 
decyzji 

 
UZASADNIENIE 

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzwce działal-
nośc koncesjonowanw w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustaliło taryfę dla ciepła, 
która została zatwierdzona w dniu 14 października 2008 r. decyzjw Prezesa URg nr OWR-4210- 
-40/2008/177/X-u/GM, z okresem obowiwzywania do dnia 30 listopada 2009 r. 

W dniu 7 kwietnia 2009 r. na wniosek Przedsiębiorstwa (uzupełniony pismami z dnia 16, 27 kwietnia  
i 7 maja 2009 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. 
Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło głównie wzrostem cen paliwa.  
Stosowne przepisy zawarte w § 27 ust. 1 rozporzwdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 październi-
ka 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie cie-
płem (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) stanowiw, że w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany 
warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa 
zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo energetycz-
ne.  

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji dokonano analizy  
i oceny skutków ekonomicznych zmiany paliwa technologicznego. R dokonanej analizy wynika, że zmiana 
ta stanowi istotnw i nieprzewidzianw zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności 
gospodarczej, a więc spełnia przesłanki, o których mowa w ww. przepisach. 

Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz przepisami cytowanego wyżej rozporzwdzenia. 

Rozpatrujwc przedmiotowy wniosek, kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z 
którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może byc w każdym czasie za zgodw 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który jw wydał, jeżeli przepisy szcze-
gólne nie sprzeciwiajw się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony.  

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujwce zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, 
w szczególności zmianie dotychczas obowiwzujwcej decyzji nie sprzeciwiajw się przepisy szczególne oraz 
przemawia za tym słuszny interes Strony – postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
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POUCZENIE 
 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Swdu Okręgowego w Warszawie – Swdu Ochrony Kon-

kuencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 
47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynic zadośc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierac oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierac wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w 
całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).  
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki – ul. Marszałka JózeRa Piłsudskiego 49–57, 50-032 Wrocław.  

3. Rgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skie-
rowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślwskiego.  

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę tary-
fy nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnoślwskiego. 

 
 
 
 

R upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji gnergetyki 

ZASTIPCA DYREKTORA 
POwUDNIOWO-RuCHODNIgGO 

 ODDRIuwU TgRgNOWgGO 
URRWDU RgGULuCJI gNgRGgTWKI 

z siedzibw we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
 
 
 
 

PRZEDSIIEIORSTWO ENERGETYKI CIEPHNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAHNOŚCIĄ 
W JEHENIEJ GÓRZE 

 
 

ZMIANA TARYFY DHA CIEPŁA 
 
 
 

Niniejsza zmiana taryfy stanowi załwcznik do decyzji Prezesa URg  
z dnia 12 maja 2009 r. nr OWR-4210-26/2009/177/X-B/GM 

 
W taryfie dla ciepła PgC sp. z. o. o. w Jeleniej Górze, stanowiwcej załwcznik do decyzji Prezesa Urzędu 
Regulacji gnergetyki z dnia 14 października 2008 r. nr OWR-4210-40/2008/177/X-u/GM w rozdziale  
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat w punkcie 4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło tabele grup 
odbiorców ME, oraz S, W i N otrzymujw brzmienie: 
Grupa ME 
 

Wysokośc cen 
Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto 

zł/MW/rok 46 060,89 56 194,28 
Cena za zamówionw moc cieplnw 

rata miesięczna 3 838,41 4 682,86 

Cena ciepła zł/GJ 27,45 33,49 

Cena nośnika ciepła zł/m3 4,77 5,82 
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Grupy S, W i N 

Wysokośc cen i stawek opłat 

Grupa   S Grupa   W Grupa   N Wyszczególnienie Jednostki 

netto brutto netto brutto netto brutto 

zł/MW/rok 46 060,89 56 194,28 46 060,89 56 194,28 46 060,89 56 194,28 
Cena za zamówionw 
moc cieplnw rata  

miesięczna 
3 838,41 4 682,86 3 838,41 4 682,86 3 838,41 4 682,86 

Cena ciepła zł/GJ 27,45 33,49 27,45 33,49 27,45 33,49 

Cena nośnika ciepła zł/m3 9,45 11,53 9,45 11,53 9,45 11,53 

zł/MW/rok 10 095,93 12 317,03 15 915,57 19 417,00 17 545,70 21 405,75 
Stawka opłaty stałej 
za usługi przesyłowe rata  

miesięczna 
841,33 1 026,42 1 326,30 1 618,09 1 462,14 1 783,81 

Stawka opłaty zmien-
nej za usługi przesy-
łowe 

zł/GJ 7,60 9,27 11,89 14,51 13,07 15,95 

 
Pozostałe zapisy taryfy pozostajw bez zmian. 
 

WICgPRgRgS RuRRZDU 
 

JACEK GOLONKA 

PRgRgS RuRRZDU 
 

ANDRZEJ LATUSZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ggzemplarze bieżwce i z lat ubiegłych oraz załwczniki można nabywac: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

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

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

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

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

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

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

Rbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone sw do powszechnego wglwdu w Bibliotece Urzędowej Dolnoślwskiego Urzędu  

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

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