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615
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
NR XXXV/321/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania w ip na o szarze

ieispowoopi Biaea Woda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1) –
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co nastppuje:
§1
1. Nadaje sip nazwy „ul. Puchaczówka”, „ul. Hotelowa”, ul. Na skarpie”, na obszarze miejscowości Biała Woda w Gminie Bystrzyca Kłodzka.
2. Przebieg ulic przedstawiony jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały zleca sip Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.
§3

wództwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w budynku Urzpdu Miasta i
Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

PRZZWuDNIIZZIC
RADC MIZJSKIZJ
BRONISŁAW PATYNKO

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Woje_______________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Bystrzypy Keodzkiei nr XXXV/321/08 z dnia
19 grwdnia 2008 r. (poz. 615)
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616
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
NR XXX/198/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wphwa enia statwtw

iasta Bogwszowa-Gorp

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala,
co nastppuje:
§1

§3

Uchwala sip statut miasta Boguszowa-Gorc w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

Wykonanie uchwały powierza sip Burmistrzowi
Miasta Boguszowa-Gorc.

§2
1. Traci moc uchwała nr III/23/02 Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych
Komisji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach.
2. Traci moc uchwała nr VI/34/03 Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Boguszowa-Gorc.
3. Traci moc uchwała nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia
2008 r. w sprawie zmiany statutu miasta Boguszowa-Gorc.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZZWuDNIIZZIC
RADC MIZJSKIZJ
STANISŁAW URBANIAK

STATUT MIASTA BOGUSZOWA-GORC
RuZDZIAŁ1

RuZDZIAŁ 2

Postanowienia ogó ne

Organizapia i try prapy Rady Mieiskiei

§1

§5

1. Miasto Boguszów-Gorce jest wspólnotą samorządową obejmującą wszystkich jego mieszkańców.
2. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 27 km2.
3. Granice Miasta określa mapa stanowiąca
zaeąpznik nr 1 do Statwtw Miasta.

1. Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach, zwana
dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta.
2. Rada składa sip z radnych, wybranych w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz ilość radnych do Rady
określa urdynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.
3. Do wyłącznej właściwości Rady należą zadania
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym
oraz inne sprawy zastrzeżone ustawami.

§2
1. upis herbu Miasta zawiera zaeąpznik nr 2 do
Statwtw Miasta.
2. Herb jest znakiem zastrzeżonym, który może
być wykorzystany przez Gminp Boguszów-Gorce
i jednostki organizacyjne.
3. Komercyjne wykorzystanie nazwy Miasta, herbu, barw miejskich wymaga zgody Burmistrza
Miasta.
§3
1. Regulamin nadawania tytułu „Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc“ stanowi załącznik nr 3 do
Statwtw Miasta.
§4
1. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 4 do Statutu Miasta.

§6
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzglpdną
wipkszością głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można
łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
3. Prawo zgłaszania kandydatur na funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego przysługuje każdemu radnemu. Przeprowadza sip odrpbne głosowanie na każde stanowisko Wiceprzewodniczącego.
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§7
1. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego
Rady należy w szczególności:
1) zwoływanie sesji Rady,
2) ustalanie porządku obrad,
3) nadzorowanie obsługi kancelaryjnej posiedzeń Rady, w tym czuwanie nad przygotowaniem materiałów na obrady, zapraszanie
gości (po zasipgnipciu opinii Burmistrza) do
udziału w sesji,
4) przewodniczenie obradom, w tym:
a) otwieranie i zamykanie sesji,
b) ustalenie quorum na początku sesji i w
trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek
radnych,
c) udzielanie i odbieranie głosu,
d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań
nad projektami uchwał,
5) podpisywanie uchwał, protokołów z obrad
sesji oraz innych dokumentów Rady,
6) koordynowanie prac Komisji Rady,
7) reprezentowanie Rady na zewnątrz,
8) przekazywanie w imieniu Rady informacji do
środków masowego przekazu w sprawach,
które były przedmiotem obrad Rady,
9) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców i nadawanie im biegu,
10) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych radnych,
11) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta.
§8
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez
Przewodniczącego w miarp potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. u sesji Rady zawiadamia sip pisemnie radnych
co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczpcia
obrad, podając miejsce, dzień i godzinp rozpoczpcia sesji oraz porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem o sesji radni winni otrzymać komplet
materiałów związanych z przedmiotem obrad.
3. Materiały na sesjp, których przedmiotem jest
uchwalenie budżetu Miasta oraz rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania budżetu, dorpcza sip
radnym co najmniej na 14 dni przed sesją.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
sesji Rady podaje sip do publicznej wiadomości,
co najmniej na 3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjpty.
5. u sesji nadzwyczajnej zawiadamia sip radnych
najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem
obrad – wysyłając zawiadomienia o miejscu i
czasie rozpoczpcia obrad, porządek sesji oraz
projekty uchwał i niezbpdne materiały związane
z przedmiotem sesji.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których
mowa w ust. 3, 4, 5 i 6, Rada może podjąć
uchwałp o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy
termin jej rozpoczpcia. Wniosek o odroczenie sesji, z przyczyn wymienionych w zd. 1, może być
zgłoszony tylko na początku obrad.
7. Posiedzenia Rady są jawne. ugraniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
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8. Podczas posiedzenia może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu dla
niej miejsca.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności
ze wzglpdu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad, sesja Rady może składać sip z
wipcej niż jednego posiedzenia. ugłoszenie terminu nastppnego posiedzenia odbywa sip z pominipciem wymogów wskazanych w ust. 3, 4,
5 i 6.
§9
1. Warunki techniczno-organizacyjne posiedzeń
Rady i jej organów zapewnia Burmistrz Miasta.
Burmistrz wyznacza pracownika Urzpdu do obsługi pracy Rady.
2. W obradach Rady dla referowania spraw i
udzielania odpowiedzi mogą uczestniczyć Zastppca Burmistrza, Skarbnik oraz inni pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza.
3. W obradach mogą brać udział z prawem do wypowiedzi przedstawiciele instytucji i organizacji,
których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
obrad Rady.
§ 10
1. utwarcie sesji Rady nastppuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego obrad formuły:
"utwieram sesjp Rady Miejskiej w BoguszowieGorcach".
2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad (quorum)
Przewodniczący przedstawia porządek obrad,
który poddaje pod dyskusjp w trakcie której Rada na wniosek radnego, klubu radnych lub Burmistrza Miasta może wprowadzić zmiany polegające na:
1) dodaniu nowych punktów do porządku obrad
ze wskazaniem kolejności,
2) zdjpciu punktów z zaproponowanego porządku obrad,
3) zmianie kolejności punktów porządku obrad.
W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczący przerywa obrady sesji i wyznacza nowy jej
termin.
3. Wprowadzenie każdej ze zmian, o których mowa
w ust. 2, odbywa sip po przeprowadzeniu głosowania jawnego bezwzglpdną wipkszością głosów ustawowego składu Rady.
4. Zmiana porządku obrad w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 6 ust. 5 wymaga
zgody wnioskodawcy i Rady.
5. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1) przyjpcie protokołu poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie Burmistrza z działalności mipdzy sesjami,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjpcie
uchwał,
5) odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski.
§ 11
1. Przewodniczący udziela głosu w sprawach objptych porządkiem obrad, według kolejności zgło-
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szeń, a w uzasadnionych przypadkach może
udzielać głosu poza kolejnością.
Przewodniczący Komisji właściwych dla przedmiotu obrad i Burmistrz otrzymują prawo głosu
poza kolejnością, ilekroć tego zażądają. Poza
kolejnością mówców Przewodniczący obrad może również udzielić głosu zaproszonym gościom.
uprócz zabrania głosu radny, w tym samym
punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki. Izas
repliki nie powinien przekraczać 3 minut.
Przewodniczący obrad może zwrócić uwagp
radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega
od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego
"proszp do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu
radnego "proszp do rzeczy" Przewodniczący
może odebrać przemawiającemu głos.
Przewodniczący przywołuje radnego „do porządku“, jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad, bądź
uchybia powadze sesji, a gdy przywołanie nie
odniosło skutku może odebrać radnemu głos.
Fakt ten odnotowuje sip w protokole sesji.
Postanowienia ust. 4 mają zastosowanie także
do wystąpień osób spoza Rady.
Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali
obrad przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad.
Przewodniczący obrad może podjąć decyzjp o
skreśleniu z protokołu wypowiedzi radnego, któremu nie udzielił głosu lub który kontynuował
przemówienie po odebraniu mu głosu.
Przewodniczący może udzielić głosu osobom
spośród publiczności, po uprzednim zgłoszeniu
sip ich do zabrania głosu i wyrażeniu zgody
przez Radp.
§ 12

1. Rada Miejska rozpatruje na sesjach i rozstrzyga
w formie uchwał wszystkie sprawy należące do
jej właściwości.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu Rady,
2) 1/4 składu Rady,
3) Komisji Rady,
4) Klubowi Radnych,
5) Burmistrzowi Miasta.
3. Podmiotom, o których mowa w ust. 2, służy
prawo sporządzenia projektu uchwały.
4. Mieszkańcy Boguszowa-Gorc mogą składać do
Rady wnioski o podjpciu uchwały na nastppujących zasadach:
1) wniosek o podjpciu uchwały powinien zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez
grupp mieszkańców w liczbie co najmniej
150 osób mających czynne prawo wyborcze;
2) wniosek nie może dotyczyć projektów
uchwał w sprawach zastrzeżonych do właściwości innych organów i podmiotów;
3) Rada uznając wniosek za zasadny zobowiązuje Burmistrza lub właściwą komisjp Rady
do przygotowania projektu uchwały, z zachowaniem trybu i zasad określonych w ust.
5,
4) Projekt powinien być przedłożony Radzie do
rozpatrzenia możliwie na najbliższej sesji po
rozpatrzeniu wniosku.
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5. Prace związane z wykonaniem inicjatywy
uchwałodawczej koordynuje Burmistrz Miasta,
podejmując w tym celu działania niezbpdne do
prawidłowego przygotowania projektu uchwały,
a zwłaszcza zapewnia zaopiniowanie go przez
radcp prawnego pod wzglpdem formalnoprawnym i właściwą Komisjp Rady oraz przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem co do skutków, jakie ona wywoła.
§ 13
1. Głosowanie nad projektem uchwały obejmuje
nastppujące etapy:
1) głosowanie poprawek zgłoszonych przez radnych, w tym w pierwszej kolejności głosowanie "poprawek najdalej idących", tzn. takich, których przyjpcie wyklucza potrzebp
głosowania nad innymi poprawkami,
2) głosowanie nad projektem uchwały uwzglpdniającym autopoprawki – które nie podlegają
odrpbnemu głosowaniu – i przyjpte przez Radp poprawki.
2. Głosowanie nad poprawkami i projektem
uchwały może być poprzedzone rozpatrzeniem
wniosków o:
1) odrzucenie uchwały,
2) zwrot projektu wnioskodawcy w celu dokonania uzupełnień i poprawek,
3) odesłanie projektu do Komisji,
4) przesunipcie rozpatrywania uchwały na inny
określony termin,
5) zasipgnipcie opinii ekspertów przed podjpciem uchwały.
3. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie nad całością uchwały na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjptych poprawek
nie zachodzą sprzeczności pomipdzy poszczególnymi przepisami.
4. Do momentu przyjpcia projektu uchwały (w całości) wnioskodawca może wycofać wniesiony
przez siebie projekt.
§ 14
1. Uchwały są odrpbnymi dokumentami zawierającymi:
1) numer uchwały,
2) wskazanie organu podejmującego uchwałp,
3) datp podjpcia uchwały,
4) tytuł uchwały,
5) podstawp prawną uchwały,
6) postanowienia merytoryczne,
7) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
8) określenie terminu wejścia uchwały w życie
i (ewentualnie) czasu obowiązywania,
9) sposób publikacji,
10) uzasadnienie do uchwały.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub
Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.
§ 15
1. Podjptym uchwałom nadaje sip kolejne numery,
podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi
arabskimi numer uchwały oraz rok podjpcia
uchwały.
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2. W przypadku uchwały podjptej na sesji trwającej
dłużej niż jeden dzień, za datp podjpcia uchwały
uważa sip dzień zamknipcia sesji.
3. Uchwały ewidencjonuje sip w rejestrze uchwał i
przechowuje wraz z protokołami sesji Rady oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Uchwały wchodzą w życie z dniem podjpcia, z
zastrzeżeniem ust. 5.
5. Uchwały stanowiące przepisy gminne wchodzą
w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują
terminu późniejszego.
6. Urząd Miejski prowadzi zbiór uchwał Rady dostppny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.
§ 16
1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym
zwykłą wipkszością głosów, w obecności co
najmniej połowy składu organu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Warunek kworum, o którym mowa w ust. 1,
bpdzie spełniony w razie faktycznej obecności
radnych obecnych w chwili głosowania.
3. "Zwykła wipkszość głosów" – to taka liczba
głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbp głosów "przeciw". Głosów
"wstrzymujących sip" nie bierze sip przy tym
pod uwagp.
4. "Bezwzglpdna wipkszość głosów" oznacza, że
przyjpty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos wipcej od sumy pozostałych
ważnie oddanych głosów, tzn. przeciwnych i
wstrzymujących sip. W razie parzystej liczby
ważnie oddanych głosów bezwzglpdną wipkszość stanowi 50% ważnie oddanych głosów
plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzglpdną wipkszość głosów stanowi pierwsza
liczba całkowita, przewyższająca połowp ważnie
oddanych głosów.
§ 17
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie rpki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad przy pomocy Wiceprzewodniczących.
3. Na sesji głosują tylko radni.
4. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje sip w
protokole sesji.
§ 18
1. Głosowanie imienne przeprowadza sip w wypadkach wskazanych w ustawie.
2. Głosowanie imienne odbywa sip przez wywoływanie nazwisk radnych według kolejności alfabetycznej i odnotowanie w protokole, czy radny
oddał głos "za", "przeciw", czy "wstrzymał sip
od głosu".
§ 19
1. Głosowanie tajne Rada przeprowadza w wypadkach wskazanych w ustawie.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach
opatrzonych pieczpcią Rady. Głosowanie tajne
odbywa sip przy wykorzystaniu przygotowanej

3.

4.
5.
6.
7.
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w tym celu urny. Radni kolejno, w porządku alfabetycznym wrzucają swoje karty do urny.
Głosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród Radnych.
Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
upieczptowanych kart do głosowania nie może
być wipcej niż radnych obecnych na sesji.
Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny
oraz obliczenia głosów.
Z przebiegu głosowania tajnego Komisja sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu sesji.
Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący obrad na podstawie protokołu przedstawionego przez Komisjp Skrutacyjną dokonującą
obliczenia głosów.
§ 20

1. WNIOSKI FORMAWNE radny ma prawo zgłaszać
w trakcie sesji. Ich przedmiotem mogą być w
szczególności:
1) sprawdzenie quorum
2) zdjpcie określonego punktu z porządku obrad,
3) zmiana lub uzupełnienie porządku obrad,
4) zakończenie dyskusji i podjpcie uchwały,
5) zamknipcie listy mówców,
6) ograniczenie czasu wystąpień do dwóch minut,
7) głosowanie bez dyskusji,
8) ogłoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia,
9) odesłanie projektu uchwały do Komisji,
10) ponownego głosowania w przypadku wątpliwości co do przebiegu głosowania lub obliczenia jego wyników.
2. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.
§ 21
1. WNIOSKI MERYTORYCZNE radny może składać
tylko w odniesieniu do problematyki bpdącej aktualnie przedmiotem obrad. Wniosek wraz z
krótkim uzasadnieniem należy złożyć Przewodniczącemu na piśmie (w trakcie obrad lub przed
rozpoczpciem sesji).
2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno
określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcp.
3. Wnioski podlegają głosowaniu.
§ 22
1. Interpe apie składa sip w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest
Burmistrz Miasta.
2. Interpelacje składa sip ustnie na sesji w punkcie
"Interpelacje i zapytania radnych" lub na piśmie
w siedzibie Rady Miejskiej.
3. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na sesji w punkcie "udpowiedź
na interpelacje i zapytania radnych". Interpelacje
złożone na piśmie wymagają odpowiedzi pisemnej w ciągu 21 dni od jej otrzymania. udpowiedź
przekazuje sip radnemu zgłaszającemu i Przewodniczącemu.
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4. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy
uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o
jej odczytanie (jeżeli została udzielona na piśmie). W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelacjp, że nie zadowala go odpowiedź, może zażądać dodatkowych wyjaśnień
na piśmie.
§ 23
1. Zapytania składa sip w sprawach mniej złożonych na piśmie w siedzibie Rady lub ustnie w
punkcie "Interpelacje i zapytania radnych".
2. Wobec niemożności udzielenia odpowiedzi na
zapytanie w trakcie sesji, musi być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie w ciągu 21 dni w
siedzibie Rady.
3. Pracownik obsługujący pracp Rady prowadzi
rejestr zgłoszonych na piśmie interpelacji i zapytań, w którym powinny być zawarte dokładne
informacje o sposobie załatwienia i terminach.
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przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany. u ich uwzglpdnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta. Jeśli
wniosek nie bpdzie uwzglpdniony, radny może
odwołać sip do Rady, która zajmie stanowisko w
wyniku głosowania.
§ 26
1. Wyciągi z protokołu przekazuje sip zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
2. Protokoły obrad przechowuje sip w siedzibie
Rady Miejskiej oraz zamieszcza sip w Biuletynie
Informacji Publicznej po przyjpciu przez Radp.
3. Każdy mieszkaniec Miasta ma prawo wglądu do
protokołów, robienia notatek i odpisów, z wyjątkiem niejawnej czpści obrad.
RuZDZIAŁ 3
O owiązki i prawa radnego

§ 24

§ 27

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
kończy sesjp formułą: "Zamykam sesjp Rady
Miejskiej w Boguszowie-Gorcach".
2. Izas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje
sip za czas trwania sesji. Postanowienie to dotyczy również sesji, która objpła wipcej niż jedno
posiedzenie.

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą
wipź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je
organom Miasta do rozpatrzenia.
2. ubowiązek określony w ust. 1 może być realizowany w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań z wyborcami,
2) informowanie mieszkańców o stanie gminy i
swojej działalności w Radzie,
3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
4) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz
skarg mieszkańców gminy.
3. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
Radny powinien kierować sip dobrem gminnej
wspólnoty samorządowej.

§ 25
1. Z przebiegu sesji Rady sporządza sip protokół,
który powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datp i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczpcia i zakończenia, imiona i
nazwiska Przewodniczącego obrad i osoby
sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) nazwiska
nieobecnych
członków
Rady
(usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych),
4) odnotowanie przyjpcia protokołu poprzedniej
sesji,
5) porządek obrad
6) krótki zapis przebiegu obrad, a w szczególności streszczenie przemówień i dyskusji oraz
treść zgłoszonych i przyjptych wniosków,
7) przebieg głosowania i jego wyniki,
8) podpis Przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły numeruje sip kolejno cyframi rzymskimi. Nowa numeracja zaczyna sip z początkiem
każdej kadencji Rady.
3. Do protokołu załącza sip w szczególności: listp
obecności radnych, listp zaproszonych gości,
sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta mipdzy
sesjami, inne sprawozdania, podjpte uchwały,
wnioski, interpelacje, oświadczenia, protokoły
Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania, usprawiedliwienia nieobecności radnych
oraz inne materiały rozpatrywane przez Radp.
4. Protokół, wraz z załącznikami, udostppniany jest
radnym w terminie 14 dni po posiedzeniu sesji
Rady.
5. Każdy radny może zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóźniej w ostatnim dniu

§ 28
1. Radny jest obowiązany brać aktywny udział w
pracach Rady, a w szczególności:
1) zabierać głos w dyskusjach,
2) brać udział w głosowaniu,
3) wystppować z interpelacjami i zapytaniami,
4) wystppować z wnioskami.
2. Radny potwierdza swoją obecność podpisem na
liście obecności.
3. Nieobecność na sesji lub posiedzeniu Komisji
radny powinien usprawiedliwić składając stosowne wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady lub
odpowiednio Przewodniczącemu Komisji, przed
rozpoczpciem obrad lub nie później niż 7 dni od
dnia powstania przeszkody, uniemożliwiającej
radnemu udział w posiedzeniu.
4. W przypadku nieobecności radnego na posiedzeniu bez usprawiedliwienia, Przewodniczący
obrad na liście obecności umieszcza odpowiednią adnotacjp.
§ 29
1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych na zasadach dobrowolności.
2. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych.
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3. Utworzenie Klubu Radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia zebrania założycielskiego.
4. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno
zawierać:
1) imip i nazwisko Przewodniczącego Klubu,
2) listp członków Klubu,
3) nazwp Klubu – jeżeli Klub ją posiada,
4) podpis Przewodniczącego Klubu,
5) podpisy członków Klubu.
5. Wystąpienie radnego z Klubu Radnych wymaga
każdorazowego pisemnego zawiadomienia o tym
fakcie Przewodniczącego Rady.
6. W przypadku zmniejszenia sip, wymaganej w
ust. 2, liczby członków Klubu Radnych Klub ulega samoistnemu rozwiązaniu, o czym członkowie Klubu pisemnie powiadamiają Przewodniczącego Rady.
§ 30
1. Kluby Radnych działają zgodnie z uchwalonymi
przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie
może być sprzeczny z niniejszym Statutem Miasta.
2. Przewodniczący Klubów Radnych są obowiązani
przedłożyć Przewodniczącemu Rady regulaminy
Klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
3. Za udział w działalności Klubu jego członkom nie
przysługują diety.
4. Przedstawiciele Klubów mogą przedstawiać
stanowiska Klubów we wszystkich sprawach
bpdących przedmiotem obrad Rady.
RuZDZIAŁ 4
Zasady i try dziaeania Ko isii Rewizyinei
§ 31
1. Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza
oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w
tym celu powołuje Komisjp Rewizyjną.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w
tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu
gminy i wystppuje z wnioskiem do Rady w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbp
ubrachunkową.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radp w zakresie kontroli oraz przez
Przewodniczącego Rady w zakresie postppowania skargowego.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych Komisji powoływanych przez Radp.
§ 32
1. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
2. Rada wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 4.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie półrocznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radp.
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4. Na wyraźne zlecenie Rady Komisja Rewizyjna
przeprowadza kontrolp w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i zajmuje stanowisko w sprawie na posiedzeniach zwykłą wipkszością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Komisji.
2. Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje
posiedzenia kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby.
3. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może wystąpić do Burmistrza Miasta o powołanie rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na
podstawie kryteriów legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza
zespół kontrolny składający sip z 2 do 3 członków Komisji.
3. Przewodniczący Rady udziela członkom zespołu,
o którym mowa w ust. 2, na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pisemnego
imiennego upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli, określając w nim termin i zakres kontroli.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej
na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie Burmistrza Miasta oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej
o zakresie i terminie kontroli.
5. Izłonkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki
upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.
§ 35
1. Izłonek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu
z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli
może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Izłonek Komisji może również być wyłączony z
udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności
mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3. u wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 36
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności
udostppnienia potrzebnych dokumentów oraz
udzielenia informacji i wyjaśnień.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne
w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może
naruszać porządku pracy obowiązującego w
kontrolowanej jednostce.
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§ 37
1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który
podpisują członkowie zespołu oraz kierownik
kontrolowanej jednostki. Może on wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 14 dni.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do Rady informacjp bądź
projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz zalecenia usunipcia
stwierdzonych nieprawidłowości w określonym
terminie.
3. Rada rozstrzyga o przyjpciu bądź odrzuceniu (w
całości lub w czpści) projektu wystąpienia pokontrolnego przedłożonego przez Komisjp Rewizyjną.
4. Przyjpte przez Radp wystąpienie pokontrolne
Przewodniczący Rady przekazuje do wiadomości
Burmistrzowi Miasta oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki.
5. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której
zostało skierowane przez Radp wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Radp o
sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie.
RuZDZIAŁ 5
Ko isie Rady
§ 38
1. Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne
Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy, w tym Przewodniczącego Komisji, odrpbną uchwałą.
2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji radni
dokonują wyboru zastppcy Przewodniczącego
Komisji. Komisja może również powołać sekretarza Komisji.
3. Komisje są organami pomocniczymi Rady, powoływanymi do wykonywania zadań Rady jako
organu stanowiącego i kontrolnego w zakresie
wynikającym z ustaw.
4. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie
swojej działalności, przedkładają jej swoje plany
pracy i sprawozdania z działalności.
5. Komisja może dzielić sip na podkomisje.
§ 39
1. W skład Komisji wchodzą radni w liczbie nie
mniejszej niż 5 wybierani i odwoływani przez
Radp.
2. Radny obowiązany jest być członkiem co najmniej jednej Komisji stałej; nie dotyczy to Przewodniczącego Rady.
3. Radny może być Przewodniczącym tylko jednej
Komisji.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie
mogą przewodniczyć Komisjom stałym.
§ 40
1. Komisje Rady zajmują sip sprawami zgodnie z
przedmiotowym zakresem ich właściwości, a w
szczególności:

Poz. 616

1) przygotowywują i opiniują projekty uchwał
Rady,
2) wystppują z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniują sprawy przekazane Komisji przez Radp, Przewodniczącego Rady, Burmistrza lub
inne Komisje,
4) wystppują do Burmistrza, za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady, z wnioskami i postulatami w zakresie swej właściwości,
5) współpracują z innymi Komisjami poprzez
wspólne posiedzenia Komisji oraz udostppnianie posiadanych opracowań i analiz.
2. Komisja stała działa zgodnie z półrocznym planem pracy. Plan pracy na przyszłe półrocze Komisja przedkłada Radzie najpóźniej do końca
miesiąca poprzedzającego dane półrocze.
3. Komisje przedkładają Radzie, za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady, najpóźniej do 31 marca
każdego roku kalendarzowego sprawozdanie z
działalności w roku poprzednim.
4. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
§ 41
1. Powołuje sip nastppujące Komisje stałe:
1) Gospodarki Komunalnej, Budżetu i uchrony
Środowiska,
2) Rewizyjną,
3) Zdrowia, upieki Społecznej, Kultury, uświaty
i Bezpieczeństwa,
4) Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych.
§ 42
1. Przedmiotem działania Komisji Gospodarki Komunalnej, Budżetu i uchrony Środowiska jest:
1) projekt budżetu – jego założenia, zmiany i
wnioski,
2) podatki i opłaty lokalne oraz inne sprawy finansowe gminy,
3) infrastruktura i funkcjonowanie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej,
4) ochrona środowiska,
5) gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Przedmiotem działania Komisji Zdrowia, upieki
Społecznej, Kultury, uświaty i Bezpieczeństwa
jest:
1) promocja i ochrona zdrowia,
2) pomoc społeczna,
3) polityka prorodzinna,
4) edukacja publiczna – współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
5) kultura, w tym Miejska Biblioteka Publiczna –
Ientrum Kultury,
6) kultura fizyczna i turystyka, w tym współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi
oraz innymi organizacjami społecznymi,
7) wypoczynek dzieci i młodzieży,
8) porządek publiczny i bezpieczeństwo oraz
ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa – współpraca z Policją i Strażą Miejską oraz jednostkami uSP,
9) opiniowanie i realizacja projektu uchwały w
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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oraz innych uzależnień dla miasta BoguszówGorce oraz wykonanie tego Programu.
3. Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Miasta,
Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych jest:
1) ład przestrzenny,
2) gospodarka nieruchomościami,
3) lokalny transport drogowy,
4) targowiska i hale targowe,
5) promocja gminy,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
7) współpraca ze społecznościami lokalnymi i
regionalnymi innych państw,
8) rolnictwo,
9) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywacja
lokalnego rynku pracy,
10) zadania inwestycyjne,
11) opiniowanie projektów uchwał w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta.
RuZDZIAŁ 6
Zasady dostępw do dokw entów wynikaiąpyph
z wykonywania zadań pw ipznyph i korzystania
z niph
§ 43
1. Za udostppnienie osobom zainteresowanym
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń
Rady i Komisji Rady odpowiada Burmistrz Miasta.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostppnia sip w obecności pracownika Urzpdu
Miejskiego, w komórce organizacyjnej, w której
dokument powstał, w tym w siedzibie Rady
Miejskiej w zakresie właściwości Rady.
§ 44
1. Uprawnionym do dostppu do informacji wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 1
§ 43, jest każdy bez potrzeby wykazywania interesu prawnego bądź faktycznego, chcący uzyskać informacje związane z działaniem Rady i jej
Komisji oraz Burmistrza Miasta.
2. Informacji udziela sip na wniosek złożony ustnie
lub pisemnie.
3. Burmistrz Miasta odmówi udostppnienia dokumentu lub jego czpści, jeżeli zawiera informacje
prawnie chronione przed udostppnieniem.
4. udmowa udostppnienia, o której mowa w ust.
3, w przypadku wniosku złożonego na piśmie
przez osobp zainteresowaną, nastppuje na pi-
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śmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku z
podaniem podstawy prawnej odmowy.
§ 45
1. usoba zainteresowana, o której mowa w ust. 1
§ 43, zwana dalej wnioskodawcą, może sporządzać notatki i odpisy z udostppnionych dokumentów.
2. Udostppnianie dokumentów obejmuje także sporządzanie i wydawanie wnioskodawcy ich kserokopii bądź odpisów.
3. W przypadku poniesienia przez Urząd Miejski
dodatkowych kosztów związanych z udostppnieniem informacji – kosztami obciąża sip wnioskodawcp.
RuZDZIAŁ 7
Referendw

oka ne

§ 46
1. Referendum może być przeprowadzone w każdej
sprawie związanej z kompetencjami i zakresem
zadań wykonywanych przez Miasto.
§ 47
1. W sprawach istotnych dla Miasta mogą być
przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określi
odrpbna uchwała Rady.
Postanowienia końpowe
§ 48
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
Statucie mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym,
2) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,
3) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw,
4) ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym,
5) ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta,
6) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,
7) ustawy z dnia 6 września 2001r. u dostppie
do informacji publicznej.
PRZZWuDNIIZZIC
RADC MIZJSKIZJ
STANISŁAW URBANIAK
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia
19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)
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Zaeąpznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia
19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)
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OPIS HERBU MIASTA
Herbem Miasta jest tarcza podzielona na trzy pola:
Pole I
Przedstawia zielony liść chmielu na żółtym (złotym) tle.
Pole II
Przedstawia czerwono-białą (srebrną) szachownicp czterorzpdową.
Pole wypukłe oznaczone jako czerwone, pole wklpsłe białe (srebrne).
Pole III
Przedstawia trzy charakterystyczne dla Miasta wzniesienia, to jest:
góra Mniszek
góra Ihełmiec (najwyższa środkowa)
góra Dzikowiec
koloru niebieskiego na czerwonym tle.
Barwy

iasta

Ustanawia sip barwy Miasta Boguszowa-Gorc stanowiące trzy pasy podłużne koloru:
zielono-żółto-czerwonego.
Zaeąpznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia
19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)
Regw a in nadawania tytwew "Honorowy O ywate Bogwszowa-Gorp"
§1
1. Tytuł "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" nadaje sip osobom, które przez swoją
działalność w szczególny sposób zasłużyły sip dla Miasta, regionu lub kraju.
2. Tytuł może być przyznawany zarówno za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy
czyn o wyjątkowym znaczeniu.
§2
Tytuł mogą otrzymać zarówno mieszkańcy Boguszowa-Gorc, jak i osoby niemieszkające
w Boguszowie-Gorcach.
§3
Tytuł nadaje Rada Miejska Boguszowa-Gorc w formie uchwały.
§4
1. Z wnioskami o nadanie tytułu mogą wystąpić:
1) radni Rady Miejskiej,
2) Burmistrz Miasta,
3) organizacje społeczne i polityczne,
4) zakłady pracy.
§5
1. Wniosek o nadanie tytułu kieruje sip do Rady Miejskiej.
2. Wniosek winien zawierać nastppujące dane dotyczące osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
1) dane osobowe,
2) szczegółowy opis zasług i osiągnipć uzasadniających nadanie tytułu,
3) dane o posiadanych odznaczeniach i wyróżnieniach.
§6
Wnioski o nadanie tytułu opiniują komisje merytoryczne Rady i przedstawia na sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej.
§7
Wykonanie uchwały o nadanie tytułu "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" nastppuje
przez wrpczenie osobie wyróżnionej pamiątkowego medalu oraz dyplomu honorowego.
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§8
Medal "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" wraz z dyplomem wrpcza Przewodniczący Rady Miejskiej lub Burmistrz Miasta na uroczystej sesji Rady.
§9
Nazwiska osób wyróżnionych tytułem "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" wpisuje
sip wraz z krótką charakterystyką zasługi do Ksipgi Honorowej Miasta Boguszowa-Gorc.
§ 10
Utrata tytułu nastppuje mocą uchwały Rady Miejskiej wskutek prawomocnego skazania
na karp pozbawienia praw publicznych lub popełnienia czynów nieetycznych.

Zaeąpznik nr 4 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia
19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)

Wykaz iednostek organizapyinyph g iny Bogwszów-Gorpe:
1. Miejski uśrodek Pomocy Społecznej
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Kasprzaka 7.
2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego – Ientrum Kultury
58-370 Boguszów-Gorce, Plac udrodzenia 4.
3. uśrodek Sportu i Rekreacji
58-371 Boguszów-Gorce, ul.ulimpijska 1.
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Szkolna 4.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
58-372 Boguszów-Gorce, ul. Kopernika 7.
6. Gimnazjum Nr 1
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Waryńskiego 10.
7. Zespół Szkół Samorządowych
58-371 Boguszów-Gorce, ul.Staszica 5.
8. Przedszkole Publiczne Nr 3
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Kolejowa 49.
9. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Świerczewskiego 46.
10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
58-370 Boguszów-Gorce, ul. Świerczewskiego 46.
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617
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WEŚNEJ
NR XXXII/186/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie okreo ania wysokoopi stawek i szpzegóeowyph warwnków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnipzego szpzegóeowyph
warwnków o ipzania i wypeapania wynagrodzenia za godziny ponadwy iarowe i godziny doraźnyph zastępstw oraz wysokooć i warwnki nagród
dodatkw
ieszkaniowego i innyph owiadpzeń wynikaiąpyph ze stoswnkw
prapy nawpzypie i w szkoeaph podstawowyph gi naziaph i przedszko aph
prowadzonyph przez G inę Weona w rokw 2009
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 6, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1,
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zwany dalej „Kartą
Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra
Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 ze zmianami), zwanym dalej „rozporządzeniem”, uchwala
sip, co nastppuje:
§1
Przyjmuje sip regulamin wynagradzania określający
wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza sip Burmistrzowi
Leśnej.

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-raźnych zastppstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego
i innych świadczeń wnikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach prowadzonych przez gminp Leśna
w roku 2008 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

§3
Traci moc uchwała nr XXIII/141/08 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania

PRZZWuDNIIZZIC RADC
WALTER STRASZAK
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w
Weonei nr XXXII/186/08 z dnia 30 grwdnia
2008r.(poz. 617)

RZGULAMIN
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastppstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatku mieszkaniowego, dodatku
wiejskiego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych,
gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminp Leśna w roku 2009.

I. POSTANOWIENIA OGÓWNE
§1
Regulamin określa wysokość stawek, szczegółowe
warunki przyznawania, obliczania i wypłacania:
1) dodatku za wysługp lat,
2) dodatku motywacyjnego,
3) dodatku funkcyjnego,
4) dodatku za warunki pracy,
5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastppstw,
6) wynagrodzenia za zajpcia dodatkowe,
7) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
8) innych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy,
9) dodatku mieszkaniowego,
10) dodatku wiejskiego.
II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ WAT
§2
1. Wysokość oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysługp lat
określają przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami).
III. DODATEK MOTYWACYJNY
§3
Wysokość środków finansowych, przeznaczonych
na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden
etat, wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1) 1%–5% dla nauczycieli,
2) 1%–8% dla nauczycieli jpzyka polskiego i jpzyków obcych,
3) 1%–20% dla dyrektorów przedszkoli, szkół i
placówek.
§4
1. Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesipcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz nauczycieli jpzyka polskiego i jpzyków
obcych oraz nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, ustala dyrektor szkoły,
za wyjątkiem dyrektora, któremu wysokość dodatku ustala Burmistrz Leśnej.
3. Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla
dyrektorów:
– szczególne osiągnipcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osiągnipcia uczniów, potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
– planowanie działań szkoły, wprowadzanie
programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych,
– systematyczne dokumentowanie pracy szkoły,
– motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli,
– racjonalna polityka kadrowa,
– racjonalne gospodarowanie finansami szkoły,
pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
– promocja szkoły w środowisku i współpraca z
instytucjami wspomagającymi pracp szkoły
oraz zagranicznymi szkołami, realizacja zadań
nadzoru pedagogicznego,
– prawidłowe administrowanie powierzonym
mieniem,
4. Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli:
– szczególne osiągnipcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osiągnipcia uczniów, potwierdzane efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach,
– umiejptne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów,
– przestrzeganie porządku pracy (punktualność,
pełne wykorzystanie czasu lekcji),
– planowanie i dokumentowanie pracy,
– poprawność merytoryczna i metodyczna
prowadzonych zajpć,
– troska o klasy i pracownie,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej
opieki,
– podnoszenie kwalifikacji i umiejptności zawodowych oraz wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
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– realizacja programów i zadań statutowych
szkoły,
– udział w organizowaniu imprez klasowych i
uroczystości szkolnych, opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami
działającymi w szkole, prowadzenie lekcji
koleżeńskich.
§5
1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w
danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres
ten można skrócić do pół roku.
§6
1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i
19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny

Lp.
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ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasipgnipciu opinii dyrektora
szkoły poprzedniej.
IV.DODATEK FUNKCYJNY
§7
1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz w granicach stawek określonych tabelą uwzglpdniając m. in. wielkość
szkoły jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbp
stanowisk kierowniczych w szkole. Wysokość
dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, innych stanowisk kierowniczych, jak również osób
wymienionych w ust. 4 przyznaje dyrektor
szkoły.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w poniższej tabeli:

Procent wynagrodzenia
stażysty z wykształceniem
mgr p.p.

Stanowisko
Przedszkola:
a) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie
b) Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godz. dziennie
c) wicedyrektor

15–33
13–30
9–20

Szkoły (zespół szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
– do 12 oddziałów
– 13–24 oddziałów
– 25 i wipcej oddziałów
b)–
wicedyrektor szkoły

16–37
28–65
30–69
15–37

3

Inne placówki:
a) dyrektor centrum kształcenia praktycznego
b) dyrektor centrum kształcenia ustawicznego
c) dyrektor mipdzyszkolnego ośrodka sportowego
d) dyrektor młodzieżowego domu kultury
e) dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
f) kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego
g) dyrektor pogotowia opiekuńczo-wychowawczego

23–51
23–51
11–30
11–30
15–37
15–23
19–44

4

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

l1

2

3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom,
którym powierzono obowiązki kierownicze w
zastppstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia pełnienia
funkcji i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca nastppującego po zaprzestaniu pełnienia tych
obowiązków. Przy ustalaniu wysokości dodatku
funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół bierze
sip pod uwagp łączną liczbp oddziałów (grup).

4–42

4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu, w wysokości od 3% do 5% wynagrodzenia stażysty z wykształceniem mgr p.p. za każdego
nauczyciela powierzonego opiece,
2) powierzenia wychowawstwa klasy, oddziału
przedszkolnego – 5% wynagrodzenia stażysty z wykształceniem mgr p.p.,
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3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego
lub nauczyciela konsultanta, w wysokości do
25% wynagrodzenia stażysty z wykształceniem mgr p.p.
§8
1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca nastppującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.
3. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
oraz od pierwszego dnia miesiąca nastppującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych powodów obowiązków, do
których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
4. W przypadku zbiegu tytułów do dwóch lub wipcej dodatków funkcyjnych wypłaca sip wszystkie.
V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§9
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za trudne i
uciążliwe warunki pracy w przypadku gdy:
1) prowadzą zajpcia rewalidacyjno-wychowawcze
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głpbokim w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego
2) prowadzą zajpcia dydaktyczne i wychowawcze
w specjalnych przedszkolach (oddziałach),
szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzą indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,
3) prowadzą zajpcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 25%
stawki godzinowej za każdą przepracowaną w
tych klasach godzinp nauczania.
VI.WYNAGROZENIE ZA GODZINY
PONADWYMIAROWEI GODZINY DORAŹNYCH
ZASTĘPSTW
§ 10
1. Wynagrodzenie za jedną godzinp ponadwymiarową ustala sip dzieląc stawkp wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki
pracy) przez miesipczną liczbp godzin obowiązkowego wymiaru zajpć, ustalonego dla rodzaju
zajpć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
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2. Miesipczną liczbp godzin obowiązkowego wymiaru zajpć nauczyciela, o której mowa w ust.
1, oblicza sip mnożąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez wskaźnik 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajpć do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip za pełną godzinp.
VII.

WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA
DODATKOWE
§ 11

1. Nauczycielowi, za działalność w ramach obowiązków wynikających z funkcjonowania służb
BHP w szkole (placówce) i szkoleń w zakresie
BHP, przysługuje dodatek do wynagrodzenia w
wysokości 10%–20% uposażenia zasadniczego
w zależności od liczby pracowników objptych
nadzorem bhp.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
również nauczycielowi wykonującemu obowiązki
społecznego inspektora pracy.
VIII. NAGRODY ZE SPECJAWNEGO FUNDUSZU
NAGRÓD I INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE
STOSUNKU PRACY
§ 12
1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnipcia dydatyczno–wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty
Nauczyciela.
2. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy
sip fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnipcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń
3. Fundusz nagród w wysokości 80% przekazywany jest bezpośrednio do budżetów przedszkoli,
szkół i placówek z przeznaczeniem na nagrody
dyrektora.
4. Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza
sip na Nagrody Burmistrza. urgan prowadzący
szkoły może dokonać zwipkszenia funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza z
funduszy własnych gminy.
§ 13
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda,
otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza sip w
jego teczce akt osobowych.
§ 14
1. Niezależnie od nagrody organu prowadzącego,
nauczyciel może otrzymać w danym roku nagrody: ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania, kuratora oświaty lub dyrektora
szkoły.
2. Nagroda dyrektora szkoły nie może być wyższa
od nagrody organu prowadzącego.
3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza
wystppuje:
– Dyrektor Szkoły lub Przedszkola – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub przed-
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szkolu po zaopiniowaniu przez Radp Pedagogiczną,
– Inspektor uświaty – dla dyrektora szkoły lub
przedszkola.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, składa sip
do Urzpdu Miejskiego w nastppujących terminach:
– Z okazji Dnia Zdukacji Narodowej do 30
września każdego roku,
– W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach na 30 dni przed dniem wrpczenia
nagrody.
5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawierać
nastppujące dane:
– imip i nazwisko,
– datp urodzenia,
– informacje o wykształceniu, stopniu awansu
zawodowego,
– staż pracy pedagogicznej,
– zajmowane stanowisko i nazwp szkoły,
– otrzymane dotychczas nagrody,
– uzasadnienie, w którym należy zamieścić informacje o dorobku zawodowym i osiągnipciach w ostatnich latach po otrzymaniu
ostatniej nagrody.
Nagrody dyrektora szkoły lub przedszkola przyznaje
Dyrektor po zasipgnipciu opinii Rady Pedagogicznej.
6. Kryteria przydziału Nagród Burmistrza i Nagród
Dyrektora nauczycielom:
6.1 w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
– osiąga dobre wyniki nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach
przeprowadzonych przez okrpgowe komisje egzaminacyjne,
– podejmuje działalność innowacyjną w
zakresie wdrażania nowatorskich zasad
nauczania i wychowania, opracowania
autorskich programów i publikacji,
– osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami pomiarów posiada
udokumentowane edukacyjnych,
– posiada udokumentowane osiągnipcia w
pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
– prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w
spektaklach teatralnych, koncertach,
wystawach itp.,
– organizuje imprezy kulturalne, sportowe,
rekreacyjne i wypoczynkowe,
– prawidłowo organizuje i prowadzi letni i
zimowy wypoczynek dla uczniów,
– osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
6.2 w zakresie pracy opiekuńczej:
– zapewnia pomoc i opiekp uczniom lub
wychowankom bpdącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,
– prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie objawów pato-
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logii społecznej wśród uczniów, szczególnie narkomanii i alkoholizmu,
– organizuje współprace szkoły z policją,
organizacjami, stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i
usuwania przejawów patologii społecznej
i niedostosowania społecznego uczniów,
– organizuje udział rodziców w życiu
szkoły, rozwija formy współdziałania
szkoły z rodzicami,
6.3 w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
– doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych,
– udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
prace w zawodzie nauczyciela.
7. Dyrektor szkoły dodatkowo powinien również
uzyskiwać znaczące efekty w zakresie:
– tworzenia warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
– prowadzenia właściwej polityki kadrowej i
zapewnienia dobrej organizacji szkoły,
– racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi,
– dbania o bazp szkolną,
– inicjowaniu różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,
– inspirowania nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
– współpracy ze środowiskiem szkoły w celu
pozyskiwania środków pozabudżetowych lub
innej pomocy rzeczowej.
IX.DODATEK MIESZKANIOWY
§ 15
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajpć przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem", w wysokości uzależnionej od liczby
członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 6% miesipcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracp pracowników, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem" –
dla 1 osoby,
2) 8% najniższego wynagrodzenia – dla 2 osób,
3) 10% najniższego wynagrodzenia – dla 3
osób,
4) 12% najniższego wynagrodzenia – dla 4 i
wipcej osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla sip do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotp do
0,49 zł pomija sip, a kwotp od co najmniej 0,50
zł zaokrągla sip do pełnego złotego.
§ 16
1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego
do dodatku zalicza sip wspólnie z nim zamieszkujących:
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1) współmałżonka nieposiadającego własnego
dochodu,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące
dzieci bpdące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
2. u zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o
których mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły
otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołp. W przypadku niepowiadomienia dyrektora
szkoły lub organu prowadzącego szkołp o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§ 17
1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bpdącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcp, który
bpdzie im wypłacał dodatek.
2. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nastppującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
4. Dodatek przysługuje w okresie wykonania pracy,
a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywanie zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
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wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracp na czas określony, dodatek wypłaca sip nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrpbnych przepisach.
§ 18
1. Dodatek przyznaje sip na wniosek nauczyciela
lub na wniosek nauczycieli bpdących współmałżonkami.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowadzący
szkołp.
X. DODATEK WIEJSKI
§ 19
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do
5000 mieszkańców przysługuje odrpbny dodatek
w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek przysługuje w okresie wykonania pracy,
a także w okresach:
– nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
– pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
– odbywanie zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta
była umowa o pracp na czas określony, dodatek wypłaca sip nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
– korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrpbnych przepisach.
3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, dyrektorowi szkoły organ prowadzący
szkołp
XI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszy został uzgodniony z Zarządem
uddziału ZNP w Leśnej.
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618
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W POWKOWICACH
NR XX/217/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wsta enia na rok 2009 regw a inw okreo aiąpego niektóre zasady
wynagradzania a także wysokooć i szpzegóeowe zasady przyznawania
i wypeapania dodatkw
ieszkaniowego d a nawpzypie i zatrwdnionyph
w
p apówkaph
oowiatowyph
któryph
organe
prowadząpy
iest g ina Po kowipe
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821
oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917), rozporządzenia Ministra Zdukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Nr 56, poz. 372, z 2008 r.
Nr 42, poz. 257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala sip, co nastppuje:
§1
Dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych, których organem prowadzącym jest
gmina Polkowice, uchwala sip na rok 2009 regulamin określający:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługp lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2) szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastppstw;
4) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
I. Postanowienia wstępne
§2
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć publiczne
przedszkole, szkołp podstawową, gimnazjum,
których organem prowadzącym jest gmina
Polkowice;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych określonych w pkt 1;

3) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
4) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Polkowic;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupp;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późn. zm.;
8) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawp z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674 z późn. zm.);
9) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra Zdukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005 r. Nr 22, poz. 181 z późń. zm.).
II. Dodatek za wysewgę at
§3
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługp
lat w wysokości i na zasadach określonych w
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art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, § 7
rozporządzenia oraz na warunkach określonych
w pkt 2.
2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za
wysługp lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi – dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi – Burmistrz.
III. Dodatek

otywapyiny

§4
1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest spełnienie co najmniej 3
warunków:
1) uzyskiwanie osiągnipć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglpdnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela,
co najmniej dobrych osiągnipć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp.,
b) umiejptność rozwiązywania problemów
wychowawczych uczniów we współpracy
z rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;
2) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
3) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z
powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajpciem, a w
szczególności:
a) systematycznym i efektywnym przygotowywaniem sip i wypełnianiem przydzielonych obowiązków,
b) podnoszeniem kwalifikacji i umiejptności
zawodowych,
c) wzbogacaniem własnego warsztatu pracy,
d) dbałością o estetykp pomieszczeń i
sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowym prowadzeniem dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
f) rzetelnym i terminowym wywiązywaniem
sip z poleceń służbowych,
g) przestrzeganiem dyscypliny pracy;
4) zaangażowanie w realizacjp czynności i zadań
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty
Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, w pracach komisji
przedmiotowych i innych,
b) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi, działającymi na terenie szkoły,
c) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych
form
aktywności
w
ramach
we-
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wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
5) Współpraca ze związkami zawodowymi.
2. u wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują ponadto w szczególności:
1) umiejptność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacania majątku szkolnego,
b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych
oraz umiejptne i właściwe ich wykorzystanie na cele szkoły,
c) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji
zadań
dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych,
d) przestrzeganie dyscypliny budżetowej gospodarowania środkami finansowymi;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
b) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,
c) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
d) podejmowanie innych działań mających na
celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnipcia uczniów szkoły,
b) poszerzona oferta szkoły,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsipbiorczości
uczniów,
e) obecność szkoły w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z
instytucjami społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z organami
szkoły.
§5
1. W każdej szkole tworzy sip fundusz na dodatki
motywacyjne dla:
1) dyrektorów szkół w wysokości 1.200 zł na
jedno stanowisko miesipcznie;
2) nauczycieli w wysokości 410 zł na każdy
pełny etat nauczyciela.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i ustala jego
wysokość:
1) dla dyrektorów szkół – Burmistrz;
2) dla pozostałych nauczycieli – dyrektor szkoły.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok.
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§6
1. W zależności od poziomu spełnienia warunków,
określonych w § 4 pkt 1 regulaminu, wysokość
dodatku motywacyjnego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi:
1) stażystów od 100 zł do 500 zł;
2) kontraktowych od 100 zł do 800 zł;
3) mianowanych od 100 zł do 900 zł;
4) dyplomowanych od 100 zł do 950 zł.
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole w zależności od poziomu
spełniania warunków, określonych w § 4 pkt 2,
przysługuje dodatek motywacyjny w wysokości:
1) wicedyrektorom i innym nauczycielom zajmujący stanowiska kierownicze określone w
statutach szkół od 250 zł do 1.500 zł;
2) dyrektorom od 300 zł do 2.200 zł.
3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracp w szkole
przyznanie dodatku motywacyjnego nastppuje
po upływie okresu umożliwiającego ocenp osiąganych wyników pracy, nie wcześniej jednak niż
po upływie 2 miesipcy.
4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której uzupełnia etat.
III. Dodatek fwnkpyiny
§7
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny w
wysokości:
1) dyrektorowi:
a) przedszkola od 250 zł do 1.500 zł,
b) szkoły i gimnazjum:
– do 12 oddziałów włącznie od 250 zł do
1.500 zł,
– od 13 do 25 oddziałów od 250 zł do
1.700 zł,
– powyżej 25 oddziałów od 250 zł do
1.900 zł;
2) wicedyrektorowi:
a) przedszkola od 180 zł do 800 zł,
b) szkoły i gimnazjum:
– do 12 oddziałów włącznie od 180 zł do
800 zł,
– od 13 do 25 oddziałów od 180 zł do
880 zł,
– powyżej 25 oddziałów od 180 zł do
920 zł.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastppstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, uwzglpdniając złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska
ustala:
1) dla dyrektorów – Burmistrz;
2) dla wicedyrektorów – dyrektor szkoły.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
1) wychowawcy w oddziale przedszkolnym w
wysokości 123 zł;
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2) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w
wysokości 153 zł;
3) wychowawcy w klasie gimnazjum w wysokości 230 zł;
4) funkcji opiekuna stażu w wysokości 107 zł;
5) funkcji koordynatora technologii informacyjnej w wysokości 153 zł;
6) funkcji kierownika świetlicy w wysokości od
100 zł do 540 zł.
5. utrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 7
pkt 1, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatków wymienionych w § 7 pkt 4.
6. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu przysługuje za każdą osobp odbywającą staż.
7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasp niezależnie od wymiaru czasu pracy.
IV.Dodatki za warwnki prapy
§8
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki
pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych
warunkach pracy określonych w § 8 i 9 rozporządzenia.
2. Dodatek z tytułu pracy w trudnych warunkach
przysługuje w wysokości:
1) za
prowadzenie
zajpć
rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głpbokim od 10% do
15% wynagrodzenia zasadniczego;
2) za prowadzenie zajpć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach
(oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego od 10% do 15% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek z tytułu pracy w uciążliwych warunkach wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy
przysługują za okres faktycznego wykonywania
pracy, z którą dodatek jest związany. Nauczycielowi realizującemu w warunkach trudnych i
uciążliwych tylko czpść obowiązującego wymiaru godzin lub zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajpć wypłaca sip dodatek proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych
warunkach.
V. Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe
i godziny doraźnyph zastępstw
§9
1. Wynagrodzenie za jedną godzinp ponadwymiarową nauczyciela ustala sip dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w
warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesipczną liczbp godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajpć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
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2. Liczbp godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących różne tygodniowe wymiary
godzin oblicza sip dzieląc liczbp realizowanych
przez nauczyciela godzin przez sump ilorazów
tych wymiarów.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinp doraźnego zastppstwa ustala sip, z zastrzeżeniem ust. 4, w
sposób określony w ust. 1.
4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinp doraźnego zastppstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w pkt 3, ustala sip
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za
warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została
zrealizowana w warunkach uprawniających do
dodatku) przez miesipczną liczbp godzin realizowanego wymiaru godzin.
5. Miesipczną liczbp godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
której mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje sip mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajpć do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip jako pełną godzinp.
VI.Dodatek

ieszkaniowy

§ 10
1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, w wymiarze nie
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru
zajpć.
2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu
rodzinnego nauczyciela i obejmuje:
1) 6% miesipcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracp pracowników, ustalonego
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem – dla
jednej osoby;
2) 8% najniższego wynagrodzenia – dla dwóch
osób;
3) 10% najniższego wynagrodzenia – dla trzech
osób;
4) 12% najniższego wynagrodzenia – dla czterech i wipcej osób.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla sip do
pełnych złotych w ten sposób, że kwotp 0,49 zł
pomija sip, a kwotp od co najmniej 0,50 zaokrągla sip do pełnego złotego.
4. Do osób, o których mowa w pkt 2, zalicza sip
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bpdącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy określony w pkt 2.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nastppującego po miesiącu, w którym złożo-
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no wniosek o jego przyznanie i wypłacany jest z
dołu w dniu wypłaty wynagrodzenia.
8. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego lub w okresach
służby wojskowej;
4) korzystania z urlopu wychowawczego;
5) stanu nieczynnego.
9. Dodatek przyznaje sip na wniosek nauczyciela, a
wypłacany jest z dołu w dniu wypłaty.
§ 11
W razie zaprzestania wykonywania zajpć dodatkowych w ciągu miesiąca lub ich podjpcia w takim
czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia z tego
tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
W takim wypadku wysokość wynagrodzenia ustala
sip dzieląc stawkp miesipcznego wynagrodzenia
przez 30 i mnożąc przez liczbp dni kalendarzowych
przypadających w okresie przepracowanym.
VII.

Wynagrodzenia za dodatkowe prape
§ 12

1. Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe:
1) za analizp i ocenp pisemnych prac i zajpć
uczniowskich z jpzyka polskiego, począwszy
od czwartej klasy szkoły podstawowej w wysokości:
a) od 1% do 4% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela miesipcznie w szkołach podstawowych,
b) od 1% do 6% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela miesipcznie w gimnazjum.
2. Wynagrodzenie za zajpcia dodatkowe, o których
mowa w § 12 pkt 1 ppkt 1, wypłaca sip miesipcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca sip
za okresy wykonywania zajpć.
3. W razie podjpcia lub zaprzestania wykonania
zajpć dodatkowych w ciągu miesiąca nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do
przepracowanego okresu. W takim przypadku
wysokość wynagrodzenia ustala sip dzieląc
stawkp wynagrodzenia miesipcznego przez 30 i
mnożąc przez liczbp dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.
4. Wynagrodzenie przewidziane w § 12 pkt 1 ppkt
1 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajpcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajpć w niepełnym wymiarze lub
ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje
w stosunku proporcjonalnym do realizowanego
przez nauczyciela wymiaru godzin z jpzyka polskiego.
5. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze, oraz nauczycielom korzystającym
ze zniżek godzin i doradcom metodycznym wynagrodzenie przewidziane w § 12 pkt 1 ppkt 1
przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w ja

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2585 –

kim realizowany przez nich wymiar godzin jpzyka
polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin
nauczyciela danej szkoły.
§ 13
Wykonanie uchwały powierza sip Burmistrzowi
Polkowic.
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§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 roku.
PRZZWuDNIIZZIC RADC
STEFAN CIŻMAR

619
UCHWAŁA RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
NR XWV/229/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regw a inw okreo aiąpego wysokooć oraz szpzegóeowe warwnki
przyznawania i wypeapania skeadników wynagrodzenia oraz dodatkw
ieszkaniowego nawpzypie o zatrwdniony w iednostkaph oowiatowyph
G iny Mieiskiei Świeradów-Zdrói
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miasta
uchwala, co nastppuje:
RuZDZIAŁ 1
Przepisy ogó ne
§1
Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom
zatrudnionym w gminnych jednostkach oświatowych:
1) dodatku motywacyjnego;
2) dodatku funkcyjnego;
3) dodatków za warunki pracy;
4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastppstw;
5) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
6) nagród i innych świadczeń.
§2
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) gminnej jednostce oświatowej – należy przez to
rozumieć szkołp, przedszkole lub zespół szkół dla
której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,
2) szkole – należy przez to rozumieć szkołp lub
zespół szkół dla której organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,
3) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,

4) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora oraz nauczyciela wyznaczonego na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy o systemie oświaty do zastppowania dyrektora lub
wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,
5) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres
pracy szkoły od 1 września danego roku do 31
sierpnia roku nastppnego,
6) klasie – należy przez to rozumieć oddział lub
grupp,
7) uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka,
8) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin
– należy przez to rozumieć obowiązkowy
tygodniowy wymiar godzin, o których mowa w
art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy Karta
Nauczyciela.
9) ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to
rozumieć ustawp z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz.
U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).
R O Z D Z I A Ł II
Dodatek

otywapyiny
§3

Wysokość środków na dodatki motywacyjne dla
nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach
oświatowych wynosi 4 % sumy wynagrodzeń
zasadniczych nauczycieli.
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§4

§ 10

Nauczycielowi, w tym także nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, może być
przyznany dodatek motywacyjny w kwocie nieprzekraczającej 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.

Nowozatrudnieni w placówce nauczyciele mają
prawo do otrzymania dodatku motywacyjnego po
przepracowaniu jednego okresu rozliczeniowego,
wymienionego w § 5.

§5
1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektorów oraz wicedyrektorów szkoły przyznaje sip
na nastppujące okresy rozliczeniowe:
1) od 1 września do 31 stycznia nastppnego roku,
2) od 1 lutego do 30 czerwca danego roku.
3) w przypadku czasowego wyznaczenia do
pełnienia obowiązków dyrektora – za okres wyznaczenia.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektorów przedszkola przyznaje sip na nastppujące
okresy rozliczeniowe:
1) od 1 września do 28 lutego nastppnego roku,
2) od 1 marca do 31 sierpnia danego roku,
3) w przypadku czasowego wyznaczenia do
pełnienia obowiązków dyrektora – za
okres wyznaczenia.
§6
Dodatek może otrzymać nauczyciel, w tym także
dyrektor i wicedyrektor, któremu przyznano minimum 51% maksymalnej liczby punktów, wyliczonych na podstawie kryteriów, o których mowa w §
7 ust. 2.
§7
1. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor gminnej jednostki
oświatowej.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznawany jest w ramach środków gminnej jednostki
oświatowej określonych w uchwale budżetowej,
na podstawie tabel określających kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do uchwały.
§8
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora, dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Miasta.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznawany jest w ramach posiadanych środków przez
gminną jednostkp oświatową, określonych w
uchwale budżetowej, na podstawie tabel określających kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom, którym powierzono
stanowisko dyrektora gminnej jednostki oświatowej, stanowiących załącznik nr 3 i 4 do
uchwały.
§9
Nie później niż na tydzień przed naliczeniem dodatku motywacyjnego informacja o jego wysokości
jest udostppniana do wglądu nauczycielowi i wicedyrektorowi, w tym także dyrektorowi przez organ
przyznający dodatek motywacyjny.

R u Z D Z I A Ł III
Dodatek fwnkpyiny
§ 11
Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora gminnej jednostki oświatowej, przysługuje dodatek funkcyjny za okres
sprawowania funkcji w wysokości określonej w
tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.
§ 12
Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Miasta w granicach stawek określonych tabelą, o której mowa w § 11, uwzglpdniając w szczególności wielkość gminnej jednostki
oświatowej, liczbp uczniów i oddziałów, złożoność
zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,
liczbp stanowisk kierowniczych z uwzglpdnieniem
zaangażowania w realizacjp zadań statutowych jak
i określonych w planie finansowym szkoły, współpracp z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój, wyniki pracy szkoły
oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne,
w jakich szkoła funkcjonuje.
§ 13
Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora
ustala dyrektor jednostki, jednak nie wipcej niż
65 % dodatku funkcyjnego dyrektora.
§ 14
1. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania dodatkowych zadań, za okres wykonywania zadań:
1) wychowawcy klasy – w wysokości do 5%,
2) opiekuna stażu – w wysokości do 5%,
średniego wynagrodzenia stażysty, o którym
mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1, ustala w stosunku do nauczyciela,
któremu powierzono stanowisko dyrektora
gminnej placówki oświatowej Burmistrz Miasta,
a pozostałym nauczycielom dyrektor, uwzglpdniając zakres i złożoność zadań oraz warunki realizacji.
3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a
w razie wcześniejszego odwołania – z końcem
miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli
odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.
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4. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11 i §
14 ust. 1, nie przysługują w nastppujących
okresach:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
4) od pierwszego dnia miesiąca nastppującego
po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia stanowiska lub wykonywania dodatkowych zadań z innych powodów, a jeżeli
to zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca-od tego dnia.
(Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego
2009 r. stwierdzono nieważność § 14 ust.4)

Poz. 619

2. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy
wynosi 10% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinp.
RuZDZIAŁ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe
i godziny doraźnyph zastępstw d a nawpzypie i
§ 19

Dodatki za warwnki prapy

1. Wynagrodzenie za jedną godzinp ponadwymiarową ustala sip dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkp wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do dodatku) przez miesipczną liczbp godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajpć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
2. Miesipczną liczbp godzin obowiązkowego wymiaru zajpć nauczyciela , o której mowa w § 20
ust. 1, 2, 3, uzyskuje sip mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajpć do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip za pełną godzinp.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustalony na podstawie
art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za
godzinp doraźnego zastppstwa ustala sip dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkp wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku)
przez miesipczną liczbp godzin realizowanego
wymiaru godzin.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinp doraźnych zastppstw ustala sip tak jak za jedną godzinp ponadwymiarową.

§ 17

§ 20

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.
2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy
stanowiący podstawp do przyznania dodatku z
tego tytułu określa § 8 pkt 7 i 8 oraz § 9 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 ze zm.).

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz
w tygodniach w których zajpcia rozpoczynają sip
lub kończą w środku tygodnia, za podstawp
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje sip obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajpć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub odpowiednio o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono
czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jed-

§ 15
1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwu lub
wipcej dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyższy, z zastrzeżeniem ust.2
2. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub wipcej
dodatków, o których mowa w § 14 ust.1, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z
każdego z tytułów.
3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługują za każdą osobp odbywającą staż i powierzoną nauczycielowi.
4. Dodatki funkcyjne przyznane z tytułu pełnienia
obowiązków wychowawcy klasy przysługują za
każdą klasp powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy.
§ 16
Dodatki funkcyjne przyznaje sip na czas określony,
nie krótszy niż jeden semestr i nie dłuższy niż jeden
rok szkolny.
R u Z D Z I A Ł IV

§ 18
1. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy
wynosi 20% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinp.
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nak wipksza niż liczba godzin przydzielonych w
arkuszu organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie wypłaca sip także wtedy, gdy
nauczyciel był przygotowany do świadczenia pracy w
godzinach ponadwymiarowych planowanych w danym dniu, lecz nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w
związku z:
1) zawieszeniem zajpć z powodu awarii, klpsk żywiołowych, epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy lub udziałem w imprezach, takich jak zawody sportowe,
konkursy, uroczystości szkolne,
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie lub z
którym prowadzone są zajpcia rewalidacyjne,
trwającą nie dłużej niż tydzień,
4) wykonywanie innych zadań związanych z funkcjonowaniem gminnej jednostki oświatowej, zleconych przez pracodawcp.
4. Godziny ponadwymiarowe traktuje sip jako zrealizowane w przypadku nauczyciela pełniącego opiekp nad
dziećmi w czasie wycieczek i imprez, oddelegowania
nauczyciela do prac organizowanych przez władze i
instytucje oświatowe (kuratorium, uKZ, uDN, PIZ),
np. konkursy mipdzyszkolne, olimpiady, konferencje,
narady, szkolenia, spotkania, warsztaty metodyczne i
inne przypadki wynikające z odrpbnych przepisów.
(Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego
2009 r. stwierdzono nieważność § 20 ust.1, ust.
3, ust. 4)
R u Z D Z I A Ł VI
Nawpzypie ski dodatek
§ 21

ieszkaniowy

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesipcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 1%,
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 2%,
3) przy trzech osobach w rodzinie – 3%,
4) przy czterech i wipcej osobach w rodzinie – 4%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 22
Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1, zalicza sip nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących i pozostających na wyłącznym utrzymaniu:
1) współmałżonka,
2) bpdące na wychowaniu dzieci własne, dzieci
przysposobione, przyjpte na wychowanie w ramach rodziny zastppczej do lat 18, a jeżeli
kształcą sip w szkole- do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
3) rodziców.

Poz. 619
§ 23

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bpdącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w § 21. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcp, który bpdzie im wypłacał
dodatek.
§ 24
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sip
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w § 23, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor, a Dyrektorowi – Burmistrz Miasta.
§ 25
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca nastppującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie.
§ 26
1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego,
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej, a w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracp na czas określony,
dodatek wypłaca sip nie dłużej niż do końca
okresu, na który umowa ta została zawarta,
5) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
6) pozostawania w stanie nieczynnym,
2. Wypłata dodatku mieszkaniowego nastppuje z
dołu.
3. Dodatek nie jest składnikiem wynagrodzenia
nauczyciela, a zatem skutki finansowe jego wypłacania nie wchodzą w skład przeciptnego wynagrodzenia nauczyciela.
R u Z D Z I A Ł VII
Nagrody i inne owiadpzenia
§ 27
1. Środki na nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowią 1% zatwierdzonego w planach finansowych jednostek, rocznego
funduszu wynagrodzeń, z tym, że:
1) 60% środków funduszu przeznacza sip na nagrody Dyrektora,
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2) 40% środków funduszu przeznacza sip na nagrody Burmistrza Miasta.
§ 28
1. Nagrody, o których mowa w § 27, przyznawane
są z okazji Dnia Zdukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą Burmistrza Miasta może przyznać nauczycielowi nagrodp w innym czasie.
§ 29
Szczegółowe zasady przyznawania nagród dyrektora ustala dyrektor danej jednostki w regulaminie
przyznawania nagród dyrektora.
(Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego
2009 r. stwierdzono nieważność § 29)
§ 30
1. Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są
pracownikom pedagogicznym gminnych jednostek oświatowych, wyróżniającym sip szczególnymi osiągnipciami w pracy zawodowej oraz
przejawiającymi inicjatywp w działaniach na
rzecz rozwoju oświaty gminnej:
1) dyrektorom, w szczególności za wzorowe zarządzanie jednostką, pracp na rzecz lokalnego
środowiska oraz promocjp gminy,
2) pozostałym pracownikom pedagogicznym w
szczególności za wybitne osiągnipcia dydaktyczno-wychowawcze, inicjowanie i aktywne
uczestnictwo w działaniach oświatowych na
terenie gminy oraz działania innowacyjne wyróżniające jednostkp spośród innych,
2. Nagrody przyznawane są z uwzglpdnieniem nastppujących kryteriów:
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) inspirowanie lub podejmowanie działań innowacyjnych w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania,
opracowywania autorskich programów i
publikacji, dbałość o wysoką jakość zajpć
dydaktycznych poprzez stałe podnoszenie
poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej,
b) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu,
potwierdzonych na sprawdzianach kompetencji, potwierdzonych wynikami nadzoru
pedagogicznego lub oceną jej uczestników
oraz zakwalifikowaniem sip uczniów do
udziału w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, przeglądach i
festiwalach co najmniej na szczeblu okrpgowym (rejonowym), rozwijanie indywidualnych cech uczniów i wspomaganie ich
wszechstronnego rozwoju, osiągnipcia w
pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,
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c) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystości szkolnych, przedszkolnych lub środowiskowych, takich jak: nadanie gminnej jednostce oświatowej lub
placówce imienia, wrpczenia sztandaru,
dni patrona gminnej jednostki oświatowej
lub placówki,
d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych
dla uczniów,
e) prowadzenie działalności wychowawczej
w klasie po przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z interesującymi ludźmi, prawidłowe organizowanie wypoczynku dla
dzieci i młodzieży,
f) udokumentowane osiągnipcia w pracy z
uczniami mipdzy innymi mającymi trudności w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z
uczniami,
2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej:
a) zapewnia pomoc i opiekp uczniom bpdącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub
patologicznych,
b) inspiruje lub prowadzi działalność mającą
na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i
młodzieży, w szczególności narkomanii i
alkoholizmu, osiąganie dobrych wyników
w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
c) organizuje współpracp gminnej jednostki
oświatowej lub placówki z rodzicami, jednostkami wspomagającymi działalność
statutową gminnej jednostki organizacyjnej, takich jak służba zdrowia, Policja oraz
organizacjami i stowarzyszeniami,
d) współpraca ze środowiskiem gminnej jednostki oświatowej celem ujednolicenia
procesu wychowawczego.
3) w zakresie inicjatywy własnej nauczyciela i
dyrektora oraz innych zadań statutowych
gminnej jednostki oświatowej,
a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
podejmowanie działań na rzecz urządzenia
i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości
pracy gminnej jednostki oświatowej,
b) zaangażowanie w prace na rzecz gminnej
jednostki oświatowej, kierowanie zespołem samokształceniowym, problemowym,
współpraca z DuDN,
c) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji
zawodowej nauczycieli podejmujących
pracp w zawodzie nauczyciela,
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d) diagnozowaniu pracy gminnej jednostki
organizacyjnej, prawidłowej realizacji planu wydatków budżetowych i prawidłowym prowadzeniu dokumentacji związanej
ze stanem inwentaryzacyjnym szkoły lub
placówki, pozyskiwania środków pozabudżetowych na rzecz gminnej jednostki
oświatowej,
e) aktywności własnej przy rekrutacji i pozyskiwaniu uczniów i wychowanków do
gminnej jednostki oświatowej lub placówki,
f) zaangażowaniu w poprawp stanu technicznego i doposażenia bazy szkolnej,
przedszkolnej, remonty, inwestycje i prace
wykonywane we własnym zakresie,
g) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w
działaniach oświatowych na terenie Gminy
Miejskiej Świeradów-Zdrój.
§ 31
Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta mogą wystppować:
1) Burmistrz Miasta,
2) Komisja Kultury i uświaty Rady Miasta,
3) Dyrektor gminnej jednostki oświatowej,
4) Rada Szkoły,
5) Rada Rodziców,
6) Związek zawodowy, właściwy do reprezentowania pracownika,
7) Rada Pedagogiczna.
§ 32
Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
sporządza sip na wniosku, którego wzór stanowi
załącznik nr 6 do uchwały.
§ 33
Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta, z
którymi wystppuje dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna.
§ 34
1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta
należy składać Burmistrza Miasta corocznie w
terminie do 15 września, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż na 30
dni przed uzgodnionym terminem wrpczenia nagrody.
2. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych
nie bpdą rozpatrywane.
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§ 35

ustateczną decyzjp o przyznaniu nagrody oraz o jej
wysokości podejmuje Burmistrz Miasta.
§ 36
usoba nagrodzona otrzymuje dyplom, którego odpis
zamieszcza sip w jej aktach osobowych.
§ 37
Składniki wynagrodzeń, do których pracownik zachowuje prawo w pełnej wysokości, takie jak:
1) dodatek za wysługp lat,
2) nagrody specjalne,
jeżeli w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (a także innych świadczeń należnych w razie
choroby i macierzyństwa) nie uwzglpdnia sip
tych składników wynagrodzenia, od których
pracownik zapłacił składkp na ubezpieczenie
chorobowe, ale zachowuje do nich prawo za
okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
R u Z D Z I A Ł VIII
Przepisy końpowe
§ 38
Traci moc uchwała nr XIX/114/2007 Rady Miasta
w Świeradów-Zdrój z dnia 31pażdziernika 2007 r.
w sprawie: regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej ŚwieradówZdrój działających w zakresie oświaty.
§ 39
Wykonanie uchwały powierza sip Burmistrzowi
Miasta Świeradów-Zdrój.
§ 40
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od
1 stycznia 2009 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjpty.

PRZZWuDNIIZZIC RADC
WIOLETTA URBAŃCZYK
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)
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Zaeąpznik nr 2 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2594 –

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2595 –

Poz. 619
Zaeąpznik nr 3 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)
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Zaeąpznik nr 4 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)
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Zaeąpznik nr 5 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)
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Zaeąpznik nr 6 do wphwaey Rady Miasta
Świeradów-Zdrói nr XWV/229/2008 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)
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620
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGWIŃCU
NR 186/XXVII/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wphwa enia ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego terenów eonyph i ro nyph g iny Węg iniep
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze
zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Wpgliniec
nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wpgliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wpgliniec”
przyjptym przez Radp Gminy i Miasta Wpgliniec uchwałą 46/VIII/03 z dnia
8 maja 2003 r. Rada Miejska w Wpglińcu uchwala, co nastppuje:
§1
1. Uchwala sip miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów leśnych i rolnych gminy
Wpgliniec, zwany dalej planem.
2. Integralną czpścią planu jest rysunek planu w
skali 1:5000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rozstrzygnipcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2.
2) rozstrzygnipcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3.
Rozdział I
§2
1. Plan obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych gminy Wpgliniec z wyłączeniem
obszarów opracowanych w skali 1:2000 oznaczonych na rysunku planu oraz terenu górniczego w granicach działek nr 1986/11, 1986/12
i 1986/13 w obrpbie wsi Izerwona Woda wyłączonego z ustaleń planu uchwałą nr 172/XXVII/
/04 Rady Miejskiej w Wpglińcu z dn. 24 listopada 2004 r.
2. Ustalenia planu nie obejmują terenu kolejowego
uznanego za teren zamknipty Decyzją nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
28 grudnia 2000 r., którego granice oznaczono
na rysunku planu.
3. Granicp obszaru objptego planem określono na
rysunku planu w skali 1: 5000, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
1. ubowiązującymi ustaleniami planu są nastppujące oznaczenia graficzne rysunku planu:

1) granice obszaru objptego planem.
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi przeznaczenie terenów.
3) granice specjalnych obszarów ochrony
NATURA 2000.
4) granica rezerwatu przyrody wraz z granicą
jego otuliny.
5) granice stref ochrony pośredniej ujpć wody w
Ruszowie i w Izerwonej Wodzie.
6) granice stref ochronnych oraz ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów od napowietrznych linii elektroenergetycznych NN
220kV(400 kV) i 110 kV, gazociągów wysokiego ciśnienia, terenów kolejowych (terenów
zamkniptych) oraz od cmentarzy we wsiach
Jagodzin i Stary Wpgliniec.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustaleń planu.
3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.
§4
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe.
2. przepisaph odrę nyph – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
3. przeznapzeniw podstawowy
w fwnkpii podstawowei – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcjp, która przeważa na danym
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi.
4. przeznapzeniw dopwszpza ny
w fwnkpii dopwszpza nei – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcjp inną niż podstawowa,
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcjp podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2604 –

lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem
podstawowym.
5. iniaph rozgranipzaiąpyph – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania.
6. infrastrwktwrze tephnipznei – należy przez to
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodp, odprowadzeniu ścieków i wód
opadowych, zaopatrzeniu w energip elektryczną,
gaz i ciepło, telekomunikacji.
7. wrządzeniaph towarzysząpyph – należy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia,
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturp, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolp wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym.
R o z d z i a ł II
Usta enia ogó ne
§5
Zasady ophrony dziedziptwa kw twrowego i za ytków oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych w
granicach obszaru objptego planem ustala sip nastppujące wymogi konserwatorskie w zakresie
ochrony archeologicznej:
1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właściwej służby ochrony zabytków o terminie rozpoczpcia i zakończenia prac
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjpcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za zezwoleniem właściwej służby ochrony zabytków.
§6
Szpzegó ne warwnki zagospodarowania terenów
oraz ogranipzenia w iph wżytkowaniw
1. Napowietrzne inie e ektroenergetypzne:
1) E ektroenergetypzna sieć przesyeowa:
a) W oznaczonej na rysunku planu strefie
ograniczeń zabudowy i zagospodarowania
terenu tożsamej ze strefą ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napipć NN 220 kV (400 kV)
relacji Mikułowa - Leśniów, w odległości
do 35 m od osi linii ustala sip:
– zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. dłuższy niż 8 godzin na
dobp.
– zagospodarowanie terenów placami
manewrowymi, parkingowymi i składowymi, przy spełnieniu wymagań
obowiązujących przepisów odrpbnych,
wymaga uzgodnienia z operatorem sieci.
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b) W oznaczonej na rysunku planu strefie
ograniczeń zabudowy i zagospodarowania
terenu tożsamej ze strefą ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napipcia WN 110 kV, w odległości do 15 m od osi linii ustala sip:
– zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, tj. dłuższy niż 8 godzin na
dobp.
– zagospodarowanie terenów placami
manewrowymi, parkingowymi i składowymi, przy spełnieniu wymagań
obowiązujących przepisów odrpbnych,
wymaga uzgodnienia z operatorem sieci.
c) Dopuszcza sip przebudowp istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napipć NN 220 kV (400 kV)
relacji Mikułowa – Leśniów na linip 400
kV, wzglpdnie linip wielotorową, wielonapipciową.
2) E ektroenergetypzna sieć dystry wpyina:
a) ud napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odległości do 5 m
od osi linii ustala sip zakaz lokalizacji
obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.
b) W przypadku skablowania lub przełożenia
linii elektroenergetycznych SN 20 kV strefa ochronna ulega zmniejszeniu lub przestaje obowiązywać, stosownie do zaistniałej zmiany i zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrpbnymi.
2. Gazopiąg:
1) Ustala sip strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu od gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia wynoszące:
a) od gazociągu DN 500 PN 8,4 MPa relacji
Granica Państwa–Jeleniów – 20 m licząc
od osi gazociągu.
b) od gazociągu DN 200 PN 6,3 MPa relacji
Załpcze–Zgorzelec – 15 m licząc od osi
gazociągu.
2) Ustala sip strefp ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu (strefp kontrolowaną), od projektowanego gazociągu wysokiego
ciśnienia DN 150 relacji Izerwona Woda –
Wpgliniec wynoszącą 2 m od osi gazociągu.
3) Strefy ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w ust. 1 i 2,
których zasipg oznaczono na rysunku planu,
stanowią obszary, w których operator sieci
jest uprawniony do zapobiegania działalności
mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość
i prawidłową eksploatacjp gazociągu – ustala
sip obowiązek uzgodnienia z operatorem gazociągu lokalizacji obiektów i urządzeń w
granicy tej strefy, uzgodnienie to należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowp lub zgłoszenia realizacji inwestycji
lub przeprowadzenia robót budowlanych.
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4) W oznaczonych na rysunku planu strefach
ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sip zakaz sadzenia drzew i krzewów odległości mniejszej niż 2,0 m od osi
gazociągu.
5) Ustala sip obowiązek zapewnienia służbom
technicznym operatora gazociągu swobodnego dojazdu do gazociągu oraz przemieszczania sip wzdłuż i w obrpbie strefy ograniczeń
zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Tereny za knięte:
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu,
w odległości do 20 m. od granicy terenu zamkniptego, ustala sip:
a) obowiązek uzgadniania z właściwymi
służbami kolejowymi wszelkich inwestycji
wymagających uzyskania pozwolenia na
budowp lub zgłoszenia.
b) obowiązek uzgadniania wszelkich robót
ziemnych.
c) zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej
magistralnych przewodów wodociągowych o średnicy wipkszej niż 1620 mm.
d) zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji
wieżowych) w odległości mniejszej niż
wynosi ich planowana wysokość.
e) zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 15 m od
osi skrajnego toru, z wyłączeniem możliwości sadzenia gatunków drzew, których
wysokość może przekroczyć 10 m.
2) Wzdłuż granicy z terenem zamkniptym, licząc
od zewnptrznej granicy rowu odwadniającego
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasypu kolejowego, należy zachować pas terenu
o szerokości min. 3,0 m służący jako awaryjna droga technologiczna dla potrzeb służb
kolejowych, straży pożarnej lub służb ratunkowych.
4. C entarz:
W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu
(50 m wokół granicy cmentarza) ustala sip zakaz
lokalizacji studni służących zaopatrzeniu w wodp
do picia i dla potrzeb gospodarczych.
§7
Granipe i sposo y zagospodarowania terenów
w o iektów pod egaiąpyph ophronie
1. O szar Natwra 2000.
1) Gmina Wpgliniec znajduje sip w zasipgu obszarów specjalnej ochrony przyrody sieci Natura 2000:
a) Specjalnego ubszaru uchrony Siedlisk –
Dyrektywa Siedliskowa „Uroczyska Borów
Dolnośląskich” – kod obszaru PLH080027.
b) Specjalnego ubszaru uchrony Ptaków –
Dyrektywa Ptasia „Bory Dolnośląskie” –
kod obszaru PLB020005.
2) W granicach obszarów specjalnej ochrony
NATURA 2000 obowiązują szczególne procedury związane z lokalizacją inwestycji
określone w przepisach odrpbnych.
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2. Rezerwat przyrody „Wrzosiep koeo Piasepznei”.
W oznaczonych na rysunku planu granicach rezerwatu przyrody „Wrzosiec kolo Piasecznej”
oraz jego otuliny obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów określone w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody „Wrzosiec kolo
Piasecznej”.
3. Stanowiska roo in phronionyph.
W rejonie wskazanych na rysunku planu miejscach wystppowania stanowisk roślin chronionych ustala sip:
1) zakaz zrywania, niszczenia i uszkadzania roślin oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi,
2) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
3) zakaz stosowania chemicznych środków
ochrony roślin, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach,
4. O szary postw owane do o iępia ophroną przyrody.
1) W oznaczonych na rysunku planu obszarach
postuluje sip wprowadzenie ochrony przyrody
w formie ustanowienia rezerwatów przyrody
oraz użytków ekologicznych zgodnie z wymogami przepisów odrpbnych.
2) Do czasu ustanowienia prawnych form
ochrony przyrody na wskazanych na rysunku
obszarach ustala sip:
a) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbp terenu, z wyjątkiem prac związanych z budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
b) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
c) zakaz dokonywania zmian stosunków
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce
rolnej, leśnej lub wodnej.
d) zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych;
e) zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem
nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;
f) zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi;
g) zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin
i zwierząt, a także minerałów.
h) zakaz umyślnego zabijania dziko wystppujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzpcych oraz tarlisk i złożonej
ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu
ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną,
rybacką i łowiecką;
5. Geówne Z iorniki Wód Podzie nyph – GZWP
nr 315 „Chopianów-Gozdnipa” i nr 317 „Niepka
zewnetrznoswdepka Bo eseawiep”.
Ze wzglpdu na położenie terenu objptego planem
w obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 315 i 317 ustala sip zakaz odpro-
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wadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
podziemnych, gruntów oraz wód otwartych
(rowów).
6. Zeoża kopa in:
1) W granicach obszaru objptego planem znajdują sip nieeksploatowane złoża kopalin:
a) złoże wpgla brunatnego (Kaławsk)
b) złoże iłów ceramicznych (Rychlinek).
2) Dopuszcza sip reaktywacjp działalności eksploatacyjnej po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów odrpbnych.

2.

§8
Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw
kw twrowego
1) Działalność realizowana zgodnie z ustaleniami
planu w granicach poszczególnych terenów nie
może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych
i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do którego
inwestor posiada tytuł prawny; ustalenie to nie
dotyczy oddziaływania napowietrznych linii elektroenergetycznych.
2) Docelowo należy dążyć do realizacji kompleksowego system odprowadzenia wód opadowych
odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych
dróg publicznych uwzglpdniającego oczyszczenie
wód z zanieczyszczeń ropopochodnych przed
odprowadzeniem do odbiornika wód.
3) Ustala sip bezwzglpdny zakaz odprowadzania
nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntów.

3.

4.

5.

§9
Zasady odernizapii roz wdowy i wdowy
syste ów ko wnikapii i infrastrwktwry tephnipznei
1. Ko wnikapia:
1) Dopuszcza sip etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w zakresie realizacji poszczególnych
odcinków dróg oraz ich parametrów.
2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza
sip lokalizacjp elementów małej architektury,
wiat przystankowych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z właściwym zarządcą drogi.
3) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i
nasadzenia zieleni nie mogą powodować
ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi.
4) W zależności od charakteru prowadzonej
działalności na poszczególnych terenach w
projekcie zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednią liczbp miejsc dla pojazdów
cipżarowych oraz niezbpdny plac manewrowy.
5) uznaczony na rysunku planu orientacyjny
przebieg drogi wojewódzkiej nr 296 wraz
z obejściami miejscowości ma charakter

6.
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orientacyjny i zostanie uściślony w ramach
koncepcji przebudowy tej drogi.
Infrastrwktwra tephnipzna – zasady ogó ne:
1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na
warunkach określonych w przepisach odrpbnych.
2) Dopuszcza sip możliwość realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.
3) Dopuszcza sip prowadzenie odcinków podziemnej lub napowietrznej infrastruktury
technicznej przez tereny o innych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodnionych
z właścicielem lub zarządcą terenu oraz
zgodnie z przepisami odrpbnymi.
Zaopatrzenie w wodę:
Dopuszcza sip korzystanie z indywidualnych ujpć
wody w celu zaopatrzenia w wodp dla celów
bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
Kana izapia sanitarna:
Dopuszcza sip budowp indywidualnych systemów gromadzenia i oczyszczania ścieków bytowych (w tym szczelnych, bezodpływowych
zbiorników na nieczystości płynne), lokalizowanych na warunkach określonych w przepisach
odrpbnych.
Kana izapia deszpzowa:
1) udprowadzenie wód opadowych z dróg publicznych (o nawierzchniach utwardzonych)
rowami odwadniającymi lub kanalizacją deszczową.
2) udprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych z zastosowaniem studni chłonnych, otwartych
zbiorników odparowująco-retencyjnych na terenie własnym inwestora, do kanalizacji
deszczowej lub do cieków wodnych na warunkach uzgodnionych z zarządcą cieków.
3) Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do rowów lub kanalizacji
deszczowej.
4) Ustala sip zakaz odprowadzania wód opadowych z terenów o innych funkcjach do rowów odwadniających drogi publiczne.
E ektroenergetyka:
1) Przez obszar objpty planem przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższych napipć NN 220 kV(400 kV), napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego
napipcia 110 kV oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napipcia SN 20 kV;
w strefach ochronnych od tych linii obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w § 6 ust. 1.
2) Dopuszcza sip utrzymanie istniejącej linii
NN 220 kV oraz jej modernizacjp i przebudowp na linip 400 kV, wzglpdnie na linip wielotorową wielonapipciową.
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3) Zaleca sip docelowo kablowanie napowietrznych odcinków sieci elektroenergetycznej niskiego napipcia.
Zaopatrzenie w gaz:
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Znergetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.
2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z
przepisami odrpbnymi.
3) Dopuszcza sip stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrpbnych.
Zaopatrzenie w piepeo:
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub
płynny itp.) niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza lub ze
źródeł odnawialnych.
Te eko wnikapia:
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci
rozdzielczej.
2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający
z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy bpdzie nastppował staraniem
i na koszt operatora sieci.
Uswwanie odpadów ko wna nyph:
ubowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrpbnych
i gminnych.
Me iorapie:
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej należy natychmiast powiadomić
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, uddział w Lwówku Śląskim oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji.
§ 10

Ty pzasowe sposo y zagospodarowania wrządzania
i wżytkowania terenów
Nie ustala sip szczególnych wymagań w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania terenów.
R o z d z i a ł III
Usta enia szpzegóeowe
§ 11
ZW – przeznapzenie podstawowe – tereny asów.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz realizacjp urządzeń melioracyjnych na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu.
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2) Dopuszcza
sip
prowadzenie
pieszorowerowych ciągów spacerowych, organizowanie ścieżek edukacyjnych (z wiatami,
planszami itp. zagospodarowaniem).
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych
z gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty
turystyczne, zadaszenia itp.)
2) W oznaczonych na rysunku planu strefach
ochronnych i strefach ograniczeń zabudowy i
zagospodarowania terenu obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu określone w § 6.
3) W nawiązaniu do oznaczonego na rysunku
planu proponowanego, orientacyjnego przebiegu modernizowanej drogi wojewódzkiej
nr 296 dopuszcza sip docelowo wyznaczenie
jej przebiegu po ostatecznym ustaleniu tej
trasy oraz po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących planowania przestrzennego, ochrony
gruntów rolnych i leśnych oraz dróg publicznych. Grunty znajdujące sip w tym pasie terenu należy chronić przed zainwestowaniem
uniemożliwiającym docelowo ustalenie przebiegu modernizowanej drogi wojewódzkiej
nr 296.
§ 12
R – przeznapzenie podstawowe – tereny ro ne.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza sip lokalizacje hodowlanych stawów rybnych oraz innych zbiorników wodnych służących rolnictwu, małej retencji oraz
ochronie przeciwpowodziowej, niekubaturowych obiektów i urządzeń służących rolnictwu (np. płyty do składowania obornika),
z zastrzeżeniem ustaleń w zakresie ochrony
terenów lub obiektów zawartych w § 7 niniejszej uchwały.
3) Dopuszcza sip, na wniosek właściciela, zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki
określone w przepisach odrpbnych – ustalenia te nie dotyczą terenów znajdujących sip
w zasipgu oznaczonego na rysunku planu
proponowanego, orientacyjnego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 296.
4) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej –
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez zarządców i operatorów sieci – w zasipgu oznaczonego na rysunku planu proponowanego orientacyjnego przebiegu drogi
wojewódzkiej nr 296 przebieg projektowanych sieci i urządzeń napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej należy
uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej
nr 296.
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5) Drogi publiczne, drogi gospodarcze transportu rolnego i leśnego oraz dojścia i dojazdy o
charakterze dróg wewnptrznych.
6) Dopuszcza sip wypełnienie wystppujących na
terenach R zagłpbień poeksploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i rekultywacjp w kierunku
rolnym lub leśnym, z zastrzeżeniem ustaleń w
zakresie ochrony terenów lub obiektów zawartych w § 7 niniejszej uchwały.
7) W nawiązaniu do oznaczonego na rysunku
planu proponowanego, orientacyjnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 296, dopuszcza
sip docelowo wyznaczenie jej przebiegu po
spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących planowania przestrzennego, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz dróg publicznych.
2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki ochrony określone w § 5.
3. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji publicznych dróg głównych, zbiorczych, dojazdowych lub gospodarczych (np. poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników,
zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip możliwość pozyskania i wydzielenia niezbpdnego,
przyległego pasa terenu i włączenia go do drogi
publicznej.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
W oznaczonych na rysunku planu strefach
ochronnych i strefach ograniczeń zabudowy
i zagospodarowania terenu obowiązują szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu określone
w § 6.
§ 13
ZN – przeznapzenie podstawowe – tereny eąk natwra nyph tereny pod okee niewżytki.
1. Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
2. Dopuszcza sip prowadzenie pieszo-rowerowych
ciągów spacerowych, organizowanie ścieżek
edukacyjnych (z wiatami, planszami itp. zagospodarowaniem), z zastrzeżeniem ustaleń w zakresie ochrony terenów lub obiektów zawartych
w § 7 niniejszej uchwały.
§ 14
WS – przeznapzenie podstawowe – wody powierzphniowe (otwarte zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, cieki wodne).
§ 15
01 KDG 1/2 – przeznapzenie podstawowe – pwipzna droga geówna, w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 351, z urządzeniami towarzyszącymi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrpbnych.

Poz. 620

2) Zieleń urządzona.
3) Dopuszcza sip za zgodą zarządcy drogi lokalizacjp urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających drogi lub na terenie towarzyszącej funkcji podstawowej
zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń
nie może powodować ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz
utrudniać poruszanie sip pieszym.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaiąpe z potrze
ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).
2) Ustala sip zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
3) ubsługa terenów przyległych przez istniejące
skrzyżowania, a lokalizacja nowych skrzyżowań oraz innych niezbpdnych elementów
układu komunikacyjnego, w tym zjazdów i
wyjazdów za zgodą właściwego zarządcy
drogi.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających –
zgodnie z obecnym stanem władania, od 14
m do 25 m.
2) Zalecany przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu.
3) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach przylegających możliwość pozyskania niezbpdnego
pasa terenu przyległego i włączenia do drogi
publicznej.
§ 16
02 KDZ 1/2 (nr 350), 03 KDZ 1/2 – przeznapzenie
podstawowe – pw ipzne drogi z iorpze, z urządzeniami towarzyszącymi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrpbnych, zieleń
urządzona.
2) Dopuszcza sip za zgodą zarządcy drogi lokalizacjp urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować
ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz utrudniać poruszanie sip
pieszym.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaiąpe z potrze
ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).
2) Ustala sip zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
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3) ubsługa terenów przyległych przez istniejące
skrzyżowania, a lokalizacja nowych skrzyżowań oraz innych niezbpdnych elementów
układu komunikacyjnego, w tym zjazdów i
wyjazdów za zgodą właściwego zarządcy
drogi.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Szerokość w liniach rozgraniczających –
zgodnie z obecnym stanem władania, od
12 m do 16 m.
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki na terenie zabudowy.
3) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach przylegających możliwość pozyskania niezbpdnego
pasa terenu przyległego i włączenia do drogi
publicznej.
§ 17
04 05 KDD 1/2 – przeznapzenie podstawowe –
pw ipzne drogi doiazdowe, z urządzeniami towarzyszącymi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrpbnych, zieleń
urządzona.
2) Dopuszcza sip za zgodą zarządcy drogi lokalizacjp urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może powodować
ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz utrudniać poruszanie sip
pieszym.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaiąpe z potrze
ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).
2) Ustala sip zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

Poz. 620
§ 18

KDg – przeznapzenie podstawowe – drogi gospodarpze (transportu rolnego i leśnego).
Przeznapzenie dopwszpza ne:
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrpbnych.
§ 19
W granicach obszaru objptego planem nie wystppują: tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem sip mas ziemnych,
obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod
budowp obiektów handlowych, o których mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny służące organizacji imprez masowych oraz granice pomników zagłady wraz ze
strefami ochronnymi, określone na podstawie
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady.
R o z d z i a ł IV
Usta enia końpowe
§ 20
Ustala sip stawkp służącą naliczeniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 15%.
§ 21
Wykonanie niniejszej uchwały powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec.
§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZZWuDNIIZZIA RADC
BARBARA DROZD
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 186/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 620)
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Zaeąpznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 186/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 620)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposo ie rea izapii zapisanyph w ieispowy p anie zagospodarowania przestrzennego
terenów eonyph i ro nyph g iny Węg iniep inwestypii z zakresw infrastrwktwry tephnipznei które na eżą do zadań weasnyph g iny oraz zasadaph iph finansowania zgodnie
z przepisa i o finansaph pw ipznyph
§1
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala sip realizacjp inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających
na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych.
§2
1. Ustala sip, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, bpdą:
1) Środki własne gminy.
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej.
3) Środki pozyskane z Funduszu uchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Kredyt bankowy.
5) Zmisja obligacji komunalnych.
2. Ustala sip możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych
w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.
§3
Wykonanie finansowania inwestycji powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec.

Zaeąpznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 186/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 620)
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposo ie rozpatrzenia wwag wniesionyph do proiektw ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego terenów eonyph i ro nyph g iny Węg iniep podpzas wyeożenia do
pw ipznego wg ądw
Ze wzglpdu na brak uwag przedstawionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Wpgliniec jako nieuwzglpdnione Rada Miejska w Wpglińcu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,
poz. 717 ze zmianami).
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621
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGWIŃCU
NR 187/XXVII/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wphwa enia

ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego wsi Koopie na Wieo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze
zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Wpgliniec
nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wpgliniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wpgliniec”
przyjptym przez Radp Gminy i Miasta Wpgliniec uchwałą nr 46/VIII/03 z dnia
8 maja 2003 r. Rada Miejska w Wpglińcu uchwala, co nastppuje:
§1
1. Uchwala sip miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Kościelna Wieś zwany dalej
planem.
2. Integralną czpścią planu jest rysunek planu w
skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Rozstrzygnipcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2.
2) Rozstrzygnipcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3.
Rozdział I
§2
1. Plan obejmuje obszar położony w obrpbie geodezyjnym wsi Kościelna Wieś.
2. Granicp obszaru objptego planem określono na
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ustalenia planu nie obejmują terenu kolejowego
uznanego za teren zamknipty Decyzją nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
28 grudnia 2000 r., którego granice oznaczono
na rysunku planu.
§3
1. ubowiązującymi ustaleniami planu są nastppujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) Granica obszaru objptego planem.
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) lub różnych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi przeznaczenie terenów.
3) Nieprzekraczalne linie zabudowy.

4) Granice stref ochronnych oraz ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów od napowietrznych
linii
elektroenergetycznych
SN 20 kV oraz od terenu zamkniptego.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
obowiązujących ustaleń planu.
3. Zmiana nazw własnych oraz numerów działek
oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą nie
powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.
§4
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym
przeznaczenie podstawowe.
2. Przepisaph odrę nyph – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
3. Przeznapzeniw podstawowy
w fwnkpii podstawowei – należy przez to rozumieć takie
przeznaczenie lub funkcjp, która przeważa na
danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi.
4. Przeznapzeniw dopwszpza ny
w fwnkpii dopwszpza nei – należy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcjp inną niż podstawowa, która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca
funkcjp podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym.
5. Winiaph rozgranipzaiąpyph – należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach
zagospodarowania.
6. Nieprzekrapza nyph iniaph za wdowy – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne zbliżenie ściany frontowej budynku do
wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu,
regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia
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wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy.
Wskaźnikw powierzphni za wdowy – należy
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy budynków na działce do powierzchni
działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
Istnieiąpa zwarta za wdowa – zabudowa kubaturowa istniejąca w dniu wejścia w życie planu, usytuowana bezpośrednio na granicy działki lub w odległościach mniejszych niż wynikają
z obowiązujących przepisów szczególnych,
obejmująca co najmniej 2 sąsiadujące działki.
Za wdowa zagrodowa – budynki mieszkalne i
gospodarcze, budowle oraz urządzenia i instalacje służące prowadzeniu działalności rolniczej
przez rolnika, w tym przetwórstwa rolnospożywczego i indywidualnej produkcji biopaliw na potrzeby własne rolnika, w sposób i w
zakresie określonym w przepisach odrpbnych.
Usewgaph – należy przez to rozumieć funkcje
terenów i obiektów w szczególności: handlu,
gastronomii i rzemiosła, kultury i rozrywki, kultu religijnego, opieki zdrowotnej, obsługi turystyki (hoteli, moteli, schronisk itp.) i rekreacji,
siedzib jednostek i instytucji finansowych,
ubezpieczeniowych, społecznych (w tym
przedstawicielstw), gospodarczych i politycznych, jednostek projektowych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych,
mających charakter publiczny lub komercyjny.
Prodwkpii – należy przez to rozumieć obiekty i
urządzenia związane z czynnościami wytwarzania, składowania i magazynowania, przetwórstwa surowców i materiałów itp.
Infrastrwktwrze tephnipznei – należy przez to
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych
urządzeń liniowych i kubaturowych służących
zaopatrzeniu w wodp, odprowadzeniu ścieków
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energip
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.
Zagospodarowaniw ty pzasowy
– należy
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, określonej w planie.
Urządzeniaph towarzysząpyph – należy przez
to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturp, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służebną rolp wobec funkcji określonych
w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym.
R o z d z i a ł II
Usta enia ogó ne
§5

Zasady ophrony dziedziptwa kw twrowego i za ytków oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych w
granicach obszaru objptego planem ustala sip nastppujące wymogi konserwatorskie w zakresie
ochrony archeologicznej:
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1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia właściwej służby ochrony zabytków o terminie rozpoczpcia i zakończenia prac
ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjpcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za zezwoleniem właściwej służby ochrony zabytków.
§6
Szpzegó ne warwnki zagospodarowania terenów
oraz ogranipzenia w iph wżytkowaniw
1. Napowietrzne inie e ektroenergetypzne:
1) W oznaczonych na rysunku planu strefach
ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odległości do 5 m
od osi linii ustala sip zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na
stały pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów
(gospodarczych, garaży itp.) wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.
2) W przypadku skablowania lub przełożenia linii
elektroenergetycznych SN 20 kV oznaczona
na rysunku planu strefa ochronna ulega
zmniejszeniu lub przestaje obowiązywać, stosownie do zaistniałej zmiany i zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrpbnymi.
2. Tereny za knięte:
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu,
w odległości do 20 m od granicy terenu zamkniptego, ustala sip:
a) ubowiązek uzgadniania z właściwymi
służbami kolejowymi wszelkich inwestycji
wymagających uzyskania pozwolenia na
budowp lub zgłoszenia.
b) ubowiązek uzgadniania wszelkich robót
ziemnych.
c) Zakaz prowadzenia wzdłuż linii kolejowej
magistralnych przewodów wodociągowych o średnicy wipkszej niż 1620 mm.
d) Zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji
wieżowych) w odległości mniejszej niż
wynosi ich planowana wysokość.
e) Zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 15 m od
osi skrajnego toru, z wyłączeniem możliwości sadzenia gatunków drzew, których
wysokość może przekroczyć 10 m.
2) Wzdłuż granicy z terenem zamkniptym, licząc
od zewnptrznej granicy rowu odwadniającego
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasypu kolejowego, należy zachować pas terenu
o szerokości min. 3,0 m służący jako awaryjna droga technologiczna dla potrzeb służb
kolejowych, straży pożarnej lub służb ratunkowych.
§7
Granipe i sposo y zagospodarowania terenów
w o iektów pod egaiąpyph ophronie
1. O szar Natwra 2000.
ubszar objpty planem znajduje sip w zasipgu obszaru specjalnej ochrony ptaków sieci Natura
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2000 „Bory Dolnośląskie” (kod obszaru
PLB020005) – obowiązują szczególne warunki
realizacji inwestycji określone w przepisach odrpbnych.
2. Geówny Z iornik Wód Podzie nyph – GWZP
nr 317 „Niepka zewnętrznoswdepka Bo eseawiep”.
Ze wzglpdu na położenie terenu objptego planem
w obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 ustala sip zakaz odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do wód podziemnych, gruntów oraz wód otwartych (rowów).
§8
Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw
kw twrowego:
1. Działalność usługowa, rzemieślnicza lub produkcyjna nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w
zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód
podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami
terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny.
2. Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej RM/MN oraz ogrodów i sadów przydomowych RO ustala sip zakaz lokalizowania w
granicach działek obiektów hodowlanych o obsadzie wipkszej niż 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) oraz usługowych i rzemieślniczych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz
składowania na otwartym powietrzu pylących
lub stwarzających zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych surowców i materiałów masowych.
3. Na terenach rolnych z możliwością lokalizacji
zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem
R
dopuszcza sip lokalizowanie obiektów hodowlanych o obsadzie wipkszej niż 40 Dużych
Jednostek Przeliczeniowych (DJP), z zastrzeżeniem zgodności z wymogami przepisów odrpbnych.
4. Ustala sip jako dopuszczalne poziomy hałasu
wartości określone w obowiązujących przepisach odrpbnych odpowiednio:
1) Na terenach MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Na terenach RM/MN MN/U – jak dla zabudowy
zagrodowej,
mieszkaniowej
jednorodzinnej
z usługami rzemieślniczymi oraz zabudowy wielorodzinnej.
3) Na terenach MW – jak dla terenów rekreacyjnowypoczynkowych poza miastem.
5. Docelowo należy dążyć do realizacji kompleksowego systemu odprowadzenia ścieków bytowych odprowadzającego ścieki do komunalnej
oczyszczalni ścieków w Wpglińcu.
6. Docelowo należy dążyć do realizacji kompleksowego systemu odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni utwardzonych dróg publicznych, uwzglpdniającego oczyszczenie wód z zanieczyszczeń ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika wód.
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7. Ustala sip bezwzglpdny zakaz odprowadzania
nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych i do gruntów.
§9
Zasady odernizapii roz wdowy i wdowy
syste ów ko wnikapii i infrastrwktwry tephnipznei
1. Ko wnikapia:
1) Do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic dopuszcza sip dotychczasowy
sposób zagospodarowania terenów, bez
możliwości wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemożliwiających docelową realizacjp ustaleń planu.
2) Dopuszcza sip etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w zakresie realizacji poszczególnych
odcinków dróg oraz ich parametrów.
3) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej w uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkach określonych w przepisach szczególnych.
4) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza sip lokalizacjp wiat przystankowych
pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z
właściwym zarządcą drogi.
5) Realizacja nowych oraz przebudowa istniejących włączeń komunikacyjnych z terenów
przeznaczonych pod zabudowp wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi.
6) Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – włączenie komunikacyjne należy
wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjonalnej.
7) Wzdłuż dróg i ulic zaleca sip wprowadzać
nasadzenia szpalerów zieleni wysokiej.
8) Zagospodarowanie terenów w rejonie
skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni, nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności
wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczególnymi.
9) Ustala sip obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów odpowiedniej
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej niż:
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny RM/MN MN MN/U) –
warunek ten uznaje sip za spełniony w
przypadku lokalizacji na terenie działki
garażu (wolno stojącego lub wbudowanego).
b) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie
w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny MW), wliczając miejsca
postojowe na terenie wydzielonych zespołów boksów garażowych – do czasu
uzyskania docelowego wskaźnika dopuszcza sip zmniejszenie wymaganej
liczby miejsc postojowych do 75% ilości
docelowej.
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c) 1 stanowisko na 25 m powierzchni
użytkowej funkcji usługowej, lecz nie
mniej niż 2 stanowiska – w przypadku
lokalizacji funkcji usługowych jako towarzyszących funkcji podstawowej (MN/U
MW/U).
d) 15 stanowisk na 100 zatrudnionych na
terenach zabudowy usługowej (U) lub
1 stanowisko postojowe dla klientów na
każde rozpoczpte 30 m2 powierzchni
użytkowej usług (tereny U).
10) W zależności od charakteru działalności na
terenach zabudowy produkcyjno-usługowej
(P/U) w projekcie zagospodarowania terenu
należy przewidzieć odpowiednią liczbp
miejsc dla pojazdów cipżarowych oraz niezbpdny plac manewrowy.
11) Warunki dotyczące zapewnienia minimalnej
liczby miejsc postojowych uznaje sip za
spełnione, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów, w liniach rozgraniczających
ulic publicznych, istnieje możliwość wyznaczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych lub parkowania zgodnie z wymaganiami przepisów odrpbnych (w szczególności przepisów o ruchu drogowym).
2. Infrastrwktwra tephnipzna – zasady ogó ne:
1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających
dróg i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi
oraz na warunkach określonych w przepisach
szczególnych.
2) Dopuszcza sip możliwość realizacji urządzeń
infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach własnych inwestorów.
3) Dopuszcza sip prowadzenie odcinków podziemnej lub napowietrznej infrastruktury
technicznej przez tereny o innych funkcjach
podstawowych, na warunkach uzgodnionych
z właścicielem lub zarządcą terenu oraz
zgodnie z przepisami odrpbnymi.
3. Zaopatrzenie w wodę:
Zaopatrzenie w wodp przyłączami wodociągowymi wpiptymi do rozdzielczej sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrpbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.
4. Kana izapia sanitarna:
1) Docelowo odprowadzenie ścieków systemem
kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków
w Wpglińcu.
2) udprowadzenie ścieków z poszczególnych
budynków przyłączami wpiptymi do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrpbnymi.
3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sip budowp:
a) Szczelnych, bezodpływowych zbiorników
na nieczystości płynne – obowiązuje systematyczny wywóz nieczystości płynnych
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków
przez specjalistyczny zakład bpdący gminną jednostka organizacyjną lub przedsipbiorcp posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
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niania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości płynnych,
b) Indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków bytowych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów.
4) Na terenach zabudowy o charakterze rozproszonym, gdzie brak możliwości technicznych
lub uzasadnienia ekonomicznego wpipcia do
istniejącej lub projektowanej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sip stałe stosowanie
szczelnych zbiorników na nieczystości płynne
(szamb) lub indywidualnych oczyszczalni
ścieków, lokalizowanych na warunkach określonych w przepisach odrpbnych.
5) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku
procesów technologicznych należy przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyścić we własnych urządzeniach oczyszczających zlokalizowanych na terenie inwestora.
6) W zabudowie produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem P/U dopuszcza sip stosowanie indywidualnych systemów gromadzenia i utylizacji ścieków o charakterze bytowym lub przemysłowym, na warunkach
określonych w przepisach odrpbnych. Dopuszcza sip powiązanie systemów odprowadzania ścieków z tych terenów z systemami
służącymi obsłudze terenów o podobnych
przeznaczeniu znajdujących sip poza obszarem objptym planem.
5. Kana izapia deszpzowa:
1) Docelowo odprowadzenie wód opadowych z
dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacją
deszczową, na warunkach określonych w
przepisach odrpbnych.
2) udprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych na
terenie własnym inwestora, otwartych zbiorników odparowująco-retencyjnych lub do kanalizacji deszczowej.
3) Tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
4) Ustala sip zakaz odprowadzania wód opadowych do rowów odwadniających drogi publiczne.
6. E ektroenergetyka:
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną siecią niskiego napipcia.
2) Przez obszar objpty planem przebiegają napowietrzne linie średniego napipcia: SN 20
kV; obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów określone w § 6 ust. 1.
3) Zaleca sip docelowo kablowanie napowietrznych odcinków sieci elektroenergetycznej niskiego napipcia.
4) Dopuszcza sip w miarp potrzeb lokalizacjp
stacji transformatorowych sytuowanych na
terenach własnych inwestorów oraz na terenach publicznych (np. na terenach zieleni
urządzonej).

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2619 –

7. Zaopatrzenie w gaz:
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
przyłączanie obiektów na zasadach określonych w Prawie Znergetycznym, po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia.
2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z
przepisami szczególnymi.
3) Dopuszcza sip stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów
szczególnych.
8. Zaopatrzenie w piepeo:
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub
płynny itp.) niepowodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych źródeł energii.
9. Te eko wnikapia:
1) Kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia nowych abonentów z lokalnej sieci
rozdzielczej.
2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający
z kolejności rozbudowy obszarów planowanej zabudowy bpdzie nastppował staraniem
i na koszt operatora sieci.
10. Uswwanie odpadów ko wna nyph:
ubowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów określone w przepisach odrpbnych i
gminnych.
11. Me iorapie:
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej należy natychmiast powiadomić
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, uddział w Lwówku Śląskim oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji.
§ 10
Ty pzasowe sposo y zagospodarowania
wrządzania i wżytkowania terenów
Nie ustala sip szczególnych wymagań w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania terenów.
R o z d z i a ł III
Usta enia szpzegóeowe
§ 11
1.1 – 1.38 RM/MN – przeznaczenie podstawowe –
za wdowa zagrodowa i ieszkaniowa iednorodzinna z wrządzenia i i zagospodarowanie towarzysząpy .
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Nieuciążliwe usługi (w tym agroturystyka),
drobna nieuciążliwa produkcja.
2) Powierzchnia
użytkowa
towarzyszących
usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie
może przekraczać 40% całkowitej po-
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wierzchni zabudowy, lecz nie wipcej niż 150
m2 dla każdej z działek. ubowiązuje zapewnienie we własnym zakresie przez właściciela
lub władającego terenem wymaganych standardów zamieszkiwania na działkach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu
hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń,
uciążliwości transportu itp.) przypadku, gdy
wprowadza on na swoją działkp działalność
usługową, produkcyjną lub rzemieślniczą.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) Ustala sip zakaz zmiany kąta nachylenia połaci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju
pokrycia dachów budynków powstałych
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy budynków, w których dachy uległy przebudowie i zmianie kąta nachylenia połaci dachowych po 1945 r.
2) Ustala sip obowiązek stosowania dachów
stromych o symetrycznym układzie połaci
dachowych (preferowane dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczółkowe); kąt nachylenia połaci dachowej 350–450 (nie dotyczy lukarn), pokrycie dachówką ceramiczną, cementową, łupkiem lub materiałami o podobnej fakturze.
3) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnych, lecz nie wipcej niż 12 m od poziomu terenu do kalenicy.
4) Wolno stojące garaże należy realizować jako
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie
wipkszej niż 6 m od poziomu terenu do kalenicy.
5) Ustala sip zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przpseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.
6) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują
ustalenia § 5.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):
a) 8–10 m od linii rozgraniczających drogi
głównej KDG 1/2.
b) 6–8 m od linii rozgraniczających dróg
KDD 1/2.
c) 5–10 m od linii rozgraniczających dróg
gospodarczych KDg.
d) 5–6 m od linii rozgraniczających ciągów
pieszo-jezdnych KDX.
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
3) W granicach strefy ograniczeń zabudowy
i zagospodarowania od terenu zamkniptego
obowiązują ustalenia § 6 ust. 2.
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4) W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej
dopuszcza sip lokalizacjp budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych na granicy
działek, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrpbnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5) Wśród istniejącej zwartej zabudowy dopuszcza sip warunkowo:
a) Nawiązanie do linii zabudowy od strony
drogi publicznej wyznaczonej przez istniejące, sąsiadujące budynki, wymagane jest
uzgodnienie lokalizacji obiektu z zarządcą
drogi.
b) Lokalizacjp budynków gospodarczych na
granicy działki z zachowaniem warunków
wynikających z przepisów odrpbnych, w
szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
c) Adaptacjp na cele mieszkaniowe istniejących budynków gospodarczych pod warunkiem zgodności z przepisami odrpbnymi.
6) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,35 – warunek ten nie dotyczy zwartej
zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie
planu, niespełniającej powyższego kryterium
7) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 50% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
5. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
1) Dopuszcza sip zmianp istniejących podziałów
geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania
nastppujących minimalnych powierzchni samodzielnych działek przeznaczonych pod:
a) Zabudowp
zagrodową
na
terenach
RM/MN:3000 m2
b) Zabudowp mieszkaniową, jednorodzinną
na terenach RM/MN:
– Wolno stojącą : 900 m2
– Bliźniaczą
: 450 m2
2) Dopuszcza sip zmianp istniejących podziałów
geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania
minimalnej szerokości frontu działki (mierzonej w linii zabudowy):
a) W zabudowie zagrodowej na terenach
RM/MN: 24 m,
b) W zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenach RM/MN:
– Wolno stojącej : 18 m
– Bliźniaczej
: 12 m
3) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokości frontów i powierzchni nowo wydzielanych działek nie wipcej niż o 10% wartości
wskazanych w planie.
4) W przypadku podziału działki na 2 działki budowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy należy wydzielić dojazd pieszojezdny o szerokości min. 5 m (w liniach podziału geodezyjnego).
5) Wydzielane w wyniku podziałów wewnptrzne
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy
winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrpbnych, w tym w
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przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296
oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) oraz innych dróg publicznych dopuszcza sip na terenach RM/MN
możliwość pozyskania niezbpdnego pasa terenu przyległego i włączenia do drogi publicznej.
§ 12
2.1 – 2.10 MN – przeznapzenie podstawowe –
za wdowa ieszkaniowa iednorodzinna z wrządzenia i towarzysząpy i.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Nieuciążliwe usługi nieprzekraczające 40%
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub
wolno stojących. ubowiązuje zapewnienie
we własnym zakresie przez właściciela lub
władającego terenem wymaganych standardów zamieszkiwania na działkach sąsiednich
(zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu,
wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości
transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza
on na swoją działkp działalność usługową.
2) Ustala sip zakaz lokalizacji usług związanych
z: obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi
pojazdów mechanicznych, skupu i składowania surowców wtórnych, stacji paliw oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów z drewna).
3) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektów usług
handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 80 m2.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) W odniesieniu do nowo realizowanych budynków oraz w przypadkach przebudowy istniejących budynków ustala sip obowiązek
stosowania dachów spadowych z wyraźnie
zaznaczoną kalenicą (preferowane dachy
dwuspadowe i dwuspadowe naczółkowe);
o spadkach połaci dachowych 35°–45°; pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, materiałem o fakturze dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp.
2) Ustala sip zakaz zmiany kąta nachylenia połaci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju
pokrycia dachów budynków powstałych
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy budynków, w których dachy uległy przebudowie i zmianie kąta nachylenia połaci dachowych po 1945 r.
3) Ustala sip zakaz stosowania dachów o mijających sip połaciach na wysokości kalenicy
oraz czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawpdzie połaci dachowych zbiegają sip w jednym punkcie.
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4) Wysokość zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej nie może przekroczyć 2 kondygnacji
nadziemnych, lecz nie wipcej niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy.
5) Wolno stojące garaże należy realizować jako
budynki jednokondygnacyjne o wysokości nie
wipkszej niż 6 m od poziomu terenu do kalenicy.
6) ugrodzenia posesji od strony ulic i terenów
publicznych zaleca sip wykonywać jako ażurowe (min. 50% prześwitów), dopuszcza sip
stosowanie podmurówki o wysokości nie
przekraczającej 60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przpseł
i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie może przekroczyć 1,8 m.
7) Dopuszcza sip stosowanie ogrodzeń pełnych
wykonanych z wykorzystaniem widocznych
materiałów naturalnych lub ceramicznych
(kamień, cegła licowa itp.).
8) Ustala sip zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przpseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.
9) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi głównej KDG 1/2.
b) 6–8 m od linii rozgraniczających dróg
KDD 1/2.
c) 5–10 m od linii rozgraniczających dróg
gospodarczych KDg.
d) 5–6 m od linii rozgraniczających ciągów
pieszo-jezdnych KDX.
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
3) W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej
dopuszcza sip lokalizacjp budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych na granicy
działek, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrpbnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4) Na działkach, na których ze wzglpdu na już
istniejącą zabudowp nie jest możliwe spełnienie wymagań przepisów odrpbnych w zakresie odległości od granic działki dopuszcza sip
lokalizacje obiektów gospodarczych i garaży
na granicy z działkami sąsiadującymi, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami odrpbnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
oraz po uzyskaniu zgody właściciela działki
sąsiadującej.
5) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,25 – warunek ten nie dotyczy zwartej
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zabudowy istniejącej w dniu wejścia w życie
planu, niespełniającej powyższego kryterium
6) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 50% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
5. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
1) Dopuszcza sip podział terenów na odrpbne
działki budowlane z zachowaniem nastppujących parametrów:
a) Minimalna powierzchnia wydzielanych działek
przeznaczonych pod zabudowp:
– Wolno stojącą = 1000 m2.
– Bliźniaczą
= 500 m2.
b) Minimalna szerokości frontu działki (mierzonej
w linii zabudowy) dla zabudowy
– Wolno stojącej = 20 m.
– Bliźniaczej
= 12 m.
2) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokości frontów i powierzchni nowo wydzielanych działek nie wipcej niż o 10% wartości
wskazanych w planie.
3) W przypadku podziału działki na 2 działki budowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy należy wydzielić dojazd pieszojezdny o szerokości min. 5 m (w liniach podziału geodezyjnego).
4) W przypadku podziału działki na wipcej niż
2 działki budowlane w drugiej linii zabudowy,
dostppne z jednego dojazdu, do działek wydzielonych w głpbi terenu należy wydzielić
drogp wewnptrzną, wykonaną i utrzymywaną
przez właściciela lub współwłaścicieli terenu,
możliwość i warunki włączenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagają
uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej.
5) Dla dróg wewnptrznych wytyczanych na zasadach określonych w ust. 3 należy przyjąć
nastppujące parametry:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających
8 m.
b) Szerokość jezdni utwardzonej – minimum
3,0 m.
c) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spełniać warunki określone w obowiązujących
przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
6) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296
oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach MN możliwość pozyskania niezbpdnego pasa terenu przyległego i włączenia do
drogi publicznej.
§ 13
3.1 3.2 MN/U – przeznapzenie podstawowe –
za wdowa ieszkaniowo-wsewgowa z wrządzenia i
towarzysząpy i.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
ubiekty usługowe lub nieuciążliwej, drobnej produkcji – lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-
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mieszczeniach dobudowanych lub obiektach
wolnostojących (w tym na wydzielonych działkach). ubowiązuje zapewnienie we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem
wymaganych standardów zamieszkiwania na
działkach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu itp.) przypadku,
gdy wprowadza on na swoją działkp działalność
usługową lub produkcyjną.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) Ustala sip zakaz zmiany kąta nachylenia połaci dachowych oraz układu, symetrii i rodzaju
pokrycia dachów budynków powstałych
przed 1945 r. – wymóg ten nie dotyczy budynków, w których dachy uległy przebudowie i zmianie kąta nachylenia połaci dachowych po 1945 r.
2) W odniesieniu do nowo realizowanych budynków mieszkalnych oraz w przypadkach
przebudowy istniejących budynków ustala sip
obowiązek stosowania dachów spadowych
z wyraźnie zaznaczoną kalenicą (preferowane
dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczółkowe); o spadkach połaci dachowych 35°–
–45°; pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, materiałem o fakturze
dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp..
3) W odniesieniu do nowo realizowanych budynków usługowych lub produkcyjnych, (np.
hale, wiaty itp.) oraz w przypadkach przebudowy istniejących budynków o tym charakterze dopuszcza sip stosowanie dachów o
spadkach od 20° do 40°; pokrycie dachów
dachówką lub materiałem imitującym pokrycie dachówką.
4) Ustala sip zakaz stosowania dachów o mijających sip połaciach na wysokości kalenicy
oraz czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawpdzie połaci dachowych zbiegają sip w jednym punkcie.
5) Ustala sip zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń
z przpseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.
6) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi głównej KDG 1/2.
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi lokalnej KDW 1/2.
c) 7–8 m od linii rozgraniczających dróg
KDD 1/2.
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2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m licząc od poziomu terenu do rzpdnej
kalenicy.
4) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,4.
5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
5. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
1) Dopuszcza sip podział terenu na odrpbne
działki z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzielanych działek
a) W zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej: 1200 m2.
b) W wolno stojącej zabudowie usługowej:
500 m2.
c) W wolno stojącej zabudowie nieuciążliwej,
drobnej produkcji : 1000 m2.
2) Dopuszcza sip podziały geodezyjne z zachowaniem minimalnej szerokości frontu działki
(mierzonej w linii zabudowy) wynoszącej
20 m.
3) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokości frontów i powierzchni nowo wydzielanych działek nie wipcej niż o 10% wartości
wskazanych w planie.
4) W przypadku podziału działki na 2 działki budowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy należy wydzielić dojazd pieszojezdny o szerokości min. 5 m (w liniach podziału geodezyjnego).
5) W przypadku podziału działki na wipcej niż
2 działki budowlane w drugiej linii zabudowy,
dostppne z jednego dojazdu, do działek wydzielonych w głpbi terenu należy wydzielić
drogp wewnptrzną, wykonaną i utrzymywaną
przez właściciela lub współwłaścicieli terenu,
możliwość i warunki włączenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagają
uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej.
6) Dla dróg wewnptrznych wytyczanych na zasadach określonych w ust. 3 należy przyjąć
nastppujące parametry:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających
10 m.
b) Szerokość jezdni utwardzonej – minimum
3,0 m.
7) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spełniać
warunki określone w obowiązujących przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296
oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) oraz innych dróg publicznych dopuszcza sip na terenach MN/U
możliwość pozyskania niezbpdnego pasa te-
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renu przyległego i włączenia do drogi publicznej.
§ 14
4.1 – 4.8 MW – przeznapzenie podstawowe – zawdowa etniskowa z wrządzenia i towarzysząpyi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Dopuszcza sip lokalizacjp obiektów usługowych wyłącznie o charakterze obsługi turystyki i rekreacji (kempingi, pola biwakowe
itp.), z wyłączeniem możliwości lokalizacji
handlu paliwami (stacji paliw).
2) Dopuszcza sip lokalizacjp wolno stojących
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
3) Dopuszcza sip lokalizacjp trwale i nietrwale
związanych z gruntem indywidualnych domków kempingowych wykorzystywanych dla
celów pobytu okresowego.
4) Dopuszcza sip lokalizacjp obiektów gospodarczych przeznaczonych do czasowego przechowywania koni wykorzystywanych w ramach rekreacji indywidualnej.
5) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem stałej hodowli zwierząt.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Ustala sip stosowanie dachów o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza
sip dachy wielospadowe); o spadkach połaci
dachowych od 20° do 40°.
2) Ustala sip zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń
z przpseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.
3) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległości 6 m od linii rozgraniczających dróg
dojazdowych KDD 1/2 i KDg, zgodnie z
oznaczeniami na rysunku planu.
2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
6 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku.
4) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,2.
5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 80% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
5. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
1) Dopuszcza sip podział terenu na odrpbne
działki, pod warunkiem że minimalna po-

2)

3)

4)

5)
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wierzchnia
wydzielanych
samodzielnych
działek bpdzie nie mniejsza niż 1000 m2.
Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek nie
wipcej niż o 10% wartości wskazanych w
planie.
W przypadku podziału działki na 2 działki budowlane do działki wydzielonej w drugiej linii
zabudowy należy wydzielić dojazd pieszojezdny o szerokości min. 5 m (w liniach podziału geodezyjnego).
W przypadku podziału działki na wipcej niż
2 działki budowlane w drugiej linii zabudowy,
dostppne z jednego dojazdu, do działek wydzielonych w głpbi terenu należy wydzielić
drogp wewnptrzną, wykonaną i utrzymywaną
przez właściciela lub współwłaścicieli terenu,
możliwość i warunki włączenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagają
uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej.
Dla dróg wewnptrznych wytyczanych na zasadach określonych w ust. 3 należy przyjąć
nastppujące parametry:
a) Szerokość w liniach rozgraniczających
8 m.
b) Szerokość jezdni utwardzonej – minimum
3,0 m.
c) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spełniać warunki określone w obowiązujących
przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
§ 15

5.1 – 5.3 U – przeznapzenie podstawowe – tereny
wsewg z wrządzenia i towarzysząpy i.
1. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) Lokale mieszkalne.
2) Usługi o charakterze publicznym lub komercyjnym, z wyłączeniem możliwości lokalizacji
handlu detalicznego paliwami (stacji paliw).
3) Urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
Ustala sip stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych (dopuszcza sip dachy wielospadowe); o spadkach
od 350 do 450.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
4. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):
a) 10–15 m od linii rozgraniczających drogi
głównej KDG 1/2
b) 6–8 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD 1/2
c) 8 m od linii rozgraniczających drogi gospodarczej KDg.

Dziennik Urzpdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 25

– 2624 –

2) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
10 m.
4) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,5.
5) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 30% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
6) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi wojewódzkiej nr 296
oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) oraz innych dróg publicznych dopuszcza sip możliwość pozyskania niezbpdnego pasa terenu przyległego i
włączenia do drogi publicznej.
§ 16
6 P/U – przeznapzenie podstawowe – tereny prodwkpyino-wsewgowe z wrządzenia i towarzysząpyi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Składy materiałów masowych (opału, materiałów budowlanych itp.).
2) Handel hurtowy.
3) Urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5 ust. 2.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych w
granicach terenu obiektów dozoru (portierni),
bram wjazdowych itp..
2) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w
odległości 10 m od linii rozgraniczających
ciągu pieszo-jezdnego KDX (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu).
3) Na terenach, na których nie oznaczono linii
zabudowy, odległości od granic działek należy
ustalać w oparciu o przepisy odrpbne.
4) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
12 m – warunek ten nie dotyczy urządzeń,
które ze wzglpdów technologicznych wymagają wipkszych wysokości.
5) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,6.
6) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 20% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
7) W zagospodarowaniu należy przewidzieć nasadzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wydzielonych terenów inwestycyjnych.
4. Szpzegóeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi:
1) Dopuszcza sip podział terenu na odrpbne
działki przeznaczone na cele produkcyjne lub
usługowe z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzielanych działek:
a) W zabudowie produkcyjnej = 5000 m2.
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b) W zabudowie usługowej
= 1000 m2.
2) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek nie
wipcej niż o 10 % wartości wskazanych w
planie.
3) Do działek wydzielanych w głpbi terenu, nieposiadających bezpośredniego dostppu do
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd
wewnptrzną drogą dojazdową o szerokości
min. 10 m w liniach podziału geodezyjnego
4) Wewnptrzne drogi dojazdowe winny spełniać
warunki określone w obowiązujących przepisach szczególnych, w szczególności w przepisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
§ 17
7.1-7.3 E – przeznapzenie podstawowe – tereny
wrządzeń e ektroenergetypznyph (stapie transfor atorowe)
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
Sieci lub urządzenia infrastruktury technicznej
realizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów
odrpbnych.
2. Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw kw twrowego:
Zksploatacja urządzeń elektroenergetycznych nie
może powodować zagrożenia dla sąsiadującej
zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego oraz stwarzać zagrożenia pożarowego.
§ 18
ZW – przeznapzenie podstawowe – asy.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz realizacjp urządzeń melioracyjnych na warunkach uzgodnionych z właścicielem terenu.
2) Dopuszcza
sip
prowadzenie
pieszorowerowych ciągów spacerowych, organizowanie ścieżek edukacyjnych (z wiatami,
planszami itp. zagospodarowaniem).
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
Ustala sip zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów związanych z
gospodarką leśną lub turystyką (np. wiaty turystyczne, zadaszenia).
§ 19
RO – przeznapzenie podstawowe – sady i ogrody
przydo owe.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
Napowietrzne i podziemne sieci infrastruktury
technicznej oraz związane z nimi urządzenia.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) W obiektach gospodarczych ustala sip stosowanie dachów spadowych o nachyleniu
połaci 30º–40º.
2) Wysokość zabudowy gospodarczej nie może
przekroczyć 6 m licząc od poziomu terenu do
kalenicy.
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3) Dopuszcza sip zabudowp terenów RO obiektami gospodarczymi związanymi z działalnościa rolniczą na powierzchni nie wipcej niż
30% powierzchni działki lub działek objptych
inwestycją; odległości zabudowy od granic
działek zgodnie z wymaganiami przepisów
odrpbnych.
4) W granicach strefy ograniczeń zabudowy i
zagospodarowania od terenu zamkniptego
obowiązują ustalenia § 6 ust. 2.
5) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
§ 20
R – przeznapzenie podstawowe – tereny ro ne.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.
2) Dopuszcza sip lokalizacje hodowlanych stawów rybnych oraz innych zbiorników wodnych służących rolnictwu, małej retencji oraz
ochronie przeciwpowodziowej, niekubaturowych obiektów i urządzeń służących rolnictwu (np. płyty do składowania obornika).
3) Dopuszcza sip, na wniosek właściciela, zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki
określone w przepisach odrpbnych – z wyłączeniem terenów wskazanych pod proponowany, orientacyjny przebieg obwodnicy wsi
Stary Wpgliniec na drodze wojewódzkiej
nr 296.
4) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej –
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez zarządców i operatorów sieci – w zasipgu oznaczonego na rysunku planu proponowanego orientacyjnego przebiegu obwodnicy wsi Stary Wpgliniec na drodze wojewódzkiej nr 296 przebieg projektowanych
sieci i urządzeń napowietrznej i podziemnej
infrastruktury technicznej należy uzgodnić z
zarządcą drogi wojewódzkiej nr 296 (Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich)
5) Dopuszcza sip wypełnienie wystppujących na
terenach R zagłpbień poeksploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i rekultywacjp w kierunku
rolnym lub leśnym.
6) Wzdłuż rowów melioracyjnych (W) zaleca sip
realizacjp biologicznej obudowy cieków w
postaci zadrzewień i zakrzewień, z zachowaniem warunków dostppności do cieków w
celach konserwacyjnych.
2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
§ 21
R
z

– przeznapzenie podstawowe – tereny ro ne
oż iwoopią oka izapii za wdowy zagrodowei.
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1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Zabudowa zagrodowa.
2) Dopuszcza sip, na wniosek właściciela, zalesianie gruntów rolnych spełniających warunki
określone w przepisach odrpbnych.
3) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej –
po uzgodnieniu i na warunkach określonych
przez zarządców i operatorów sieci.
4) Dopuszcza sip wypełnienie wystppujących na
terenach R zagłpbień poeksploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów komunalnych) i rekultywacjp w kierunku
rolnym lub leśnym.
5) Wzdłuż rowów melioracyjnych (W) zaleca sip
realizacjp biologicznej obudowy cieków w
postaci zadrzewień i zakrzewień, z zachowaniem warunków dostppności do cieków w
celach konserwacyjnych.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego:
1) W nowo realizowanych budynkach ustala sip
obowiązek stosowania dachów stromych z
wyraźnie zaznaczoną kalenicą (dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczółkowe, wielosopadowe); o spadkach połaci dachowych
30°–45°; pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową, materiałem o fakturze
dachówkopodobnej, gontem lub łupkiem itp.
2) Ustala sip zakaz stosowania dachów o mijających sip połaciach na wysokości kalenicy
oraz czterospadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, w których krawpdzie połaci dachowych zbiegają sip w jednym punkcie.
3) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć
2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wipcej
niż 10 m od poziomu terenu do kalenicy.
4) ugrodzenia posesji od strony dróg zaleca sip
wykonywać jako ażurowe (min. 50% prześwitów), dopuszcza sip stosowanie podmurówki o wysokości nieprzekraczającej 60 cm
licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (dotyczy przpseł i elementów poziomych, z wyłączeniem słupków nośnych) nie
może przekroczyć 1,8 m.
5) Dopuszcza sip stosowanie ogrodzeń pełnych
wykonanych z wykorzystaniem widocznych
materiałów naturalnych lub ceramicznych
(kamień, cegła licowa itp.).
6) Ustala sip zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń z
przpseł wykonanych w całości z prefabrykatów betonowych.
7) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy
dla obiektów zabudowy zagrodowej w odległości 6 – 20 m (zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu) od linii rozgraniczających
przyległych dróg dojazdowych (KDD 1/2),
gospodarczych (KDg) lub granic działek geo-
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dezyjnych dróg gospodarczych niewydzielonych liniami rozgraniczającymi.
2) Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wipcej
niż 0,35.
3) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej niż 50% powierzchni działki lub
terenu przeznaczonego pod inwestycjp.
4. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytków
oraz dó r kw twry wspóepzesnei:
ubowiązują warunki konserwatorskiej ochrony
archeologicznej określone w § 5.
§ 22
WS – przeznapzenie podstawowe – wody powierzphniowe wraz z wrządzenia i gospodarki
wodnei (rowy melioracyjne itp.).
§ 23
8 KDG 1/2 – przeznapzenie podstawowe – w ipa
geówna w piągw drogi woiewódzkiei nr 296 z
wrządzenia i towarzysząpy i.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
w wymaganiami przepisów odrpbnych.
2) Zieleń urządzona.
3) Dopuszcza sip za zgodą zarządcy ulicy lokalizacjp urządzeń pomiarowo-kontrolnych związanych z podziemną infrastrukturą techniczną
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na terenie towarzyszącej funkcji podstawowej
zieleni urządzonej – lokalizacja tych urządzeń
nie może powodować ograniczenia widoczności, powodować zagrożenia ruchu oraz
utrudniać pieszym poruszanie sip po chodnikach.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaiąpe z potrze
ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).
2) Ustala sip zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Szerokość
w
liniach
rozgraniczających
14–25 m (lokalne przewpżenia wśród istniejącej zabudowy).
2) Zalecany przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki na terenie zabudowy.
3) W przypadkach uzasadnionych koniecznością
modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodników, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach zabudowy możliwość pozyskania niezbpdnego pasa terenu przyległego i włączenia do drogi
publicznej.
§ 24
9.1 – 9.8 KDD 1/2 – przeznapzenie podstawowe –
w ipe doiazdowe z wrządzenia i towarzysząpy i.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie
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w wymaganiami przepisów odrpbnych, zieleń
urządzona.
2) Dopuszcza sip, za zgodą zarządcy ulicy,
lokalizacjp urządzeń pomiarowo-kontrolnych
związanych z podziemną infrastrukturą techniczną przy liniach rozgraniczających ulicy lub
na terenie towarzyszącej zieleni urządzonej –
lokalizacja tych urządzeń nie może powodować ograniczenia widoczności, powodować
zagrożenia ruchu oraz utrudniać pieszym poruszanie sip po chodnikach.
2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaiąpe z potrze
ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph:
1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.).
2) Ustala sip zakaz lokalizacji nośników reklamowych.
3. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Szerokość
w
liniach
rozgraniczających
10–12 m, z lokalnymi przewpżeniami.
2) Szerokość utwardzonej jezdni – min. 4,5 m.
3) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane chodniki na terenie zabudowy.
§ 25
10.1 – 10.2 KDX – przeznapzenie podstawowe –
piągi pieszo-iezdne z wrządzenia i towarzysząpyi.
1. Przeznapzenie dopwszpza ne:
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w
wymaganiami przepisów odrpbnych, zieleń urządzona.
2. Para etry i wskaźniki ksztaetowania za wdowy
oraz zagospodarowania terenw:
1) Szerokość
w
liniach
rozgraniczających
5–10 m, z lokalnymi przewpżeniami.
2) Szerokość utwardzonej jezdni – min. 3,0 m.
3) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, ewentualne mijanki.
§ 26
KDg – przeznapzenie podstawowe – drogi gospodarpze transportw ro nego i eonego.
Przeznapzenie dopwszpza ne:
Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrpbnych.
§ 27
W granicach obszaru objptego planem nie wystppują: obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i
infrastruktury technicznej, obszary wymagające
przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone
pod budowp obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny służące organizacji imprez masowych oraz granice pomników zagłady wraz ze
strefami ochronnymi, określone na podstawie
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ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady.
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§ 29

R o z d z i a ł IV

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec .

Usta enia końpowe

§ 30

§ 28
Ustala sip stawkp służącą naliczeniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w wysokości 15%.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZZWuDNIIZZIA RADC
BARBARA DROZD
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Zaeąpznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 187/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 621)
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Zaeąpznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 187/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 621)

ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposo ie rea izapii zapisanyph w ieispowy p anie zagospodarowania przestrzennego
wsi Koopie na Wieo inwestypii z zakresw infrastrwktwry tephnipznei które na eżą do zadań
weasnyph g iny oraz zasadaph iph finansowania zgodnie z przepisa i o finansaph
pw ipznyph
§1
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala sip realizacjp inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających
na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych.
§2
1. Ustala sip, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 bpdą:
1) Środki własne gminy.
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej.
3) Środki pozyskane z Funduszu uchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4) Kredyt bankowy.
5) Zmisja obligacji komunalnych.
2. Ustala sip możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych
w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.
§3
Wykonanie finansowania inwestycji powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec.

Zaeąpznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei
w Węg ińpw nr 187/XXVII/08 z dnia
30 grwdnia 2008 r. (poz. 621)
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposo ie rozpatrzenia wwag wniesionyph do proiektw ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego wsi Koopie na Wieo podpzas wyeożenia do pw ipznego wg ądw
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska
w Wpglińcu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
przedstawionych jako nieuwzglpdnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Wpgliniec:
1. Wnosząpy wwagę: Aleksandra i Jan Wasyluk, Kościelna Wieś 37, 59-950 Ruszów.
1) uznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 96 i 97, obrpb Kościelna
Wieś.
2) Symbol terenu w projekcie planu: 5.1 U.
3) Treść uwagi: nie wyrażam zgody na przekształcenie (…) na działalność pozarolniczą
dz. nr 97 i 96 o pow. 1,59 ha. Prośbp swoją motywujp tym. że jesteśmy dzierżawcami łąki od dziesipciu lat, jest to nasze jedyne pastwisko ogrodzone, i w tym roku
chcemy wykupić na własność celem powipkszenia gospodarstwa.
4) Rozstrzygniępie: Uwaga nieuwzglpdniona.
5) Uzasadnienie:
Działki nr 97 i 96 znajduje sip w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej
nr 296 Właścicielem dz. 97 i 96 jest Skarb Państwa, w którego imieniu nieruchomością tą zarządza Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, uddział Terenowy we Wrocławiu, Sekcja Terenowa w Jeleniej Górze. Na etapie składania wniosków do planu ANR pismem nr SGZ.III-4212-p.z.p/27/04/89/05/RWI z dnia
5 stycznia 2005 r. podtrzymała swój wcześniejszy wniosek złożony pismem
nr SGZ.III/4212-p.z.p./35/33/90/9135/03/RWI z dnia 18 listopada2003 o zmianp
przeznaczenia m.in. dz. 97 na cele usługowe. Burmistrz Gminy Miasta Wpgliniec
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rozpatrzył ten wniosek pozytywnie, czego skutkiem jest przeznaczenie dz. 97 oraz
sąsiadującej dz. 96 na cele zabudowy usługowej.
2. Wnosząpy wwagę: Zlżbieta Deluga, ul. Wójtowska 7, 59-950 Ruszów.
1) uznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 69/2, obrpb Kościelna Wieś
2) Symbol terenu w projekcie planu: R.
3) Treść uwagi: zakwalifikować dz. 69/2 na funkcje mieszkaniową o oznaczeniu
RM/MN.
4) Rozstrzygniępie: Uwaga uwzglpdniona na czpści dz. 69/2, na czpści dz. 69/2 od
strony obniżenia potoku Gumnica nieuwzglpdniona.
5) Uzasadnienie:
Działka 69/2 znajduje sip w południowej czpści obrpbu Kościelna Wieś mipdzy potokiem Gumnica. Wniosek o zakwalifikowanie dz. 69/2 w całości pod funkcjp zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej został uwzglpdniony w czpści
przylegającej do granicy obrpbu Ruszów ze wzglpdu na korzystniejsze warunki fizjograficzne (teren położony wyżej niż obniżenie potoku Gumnica) oraz sąsiedztwo
drogi gruntowej znajdującej sip w obrpbie Ruszów. Pozostałą czpść dz. 69/2 pozostawia sip w dotychczasowym użytkowaniu rolnym bez możliwości lokalizacji zabudowy kubaturowej ze wzglpdu na uzgodniony z zarządcą drogi wojewódzkiej nr
296 pas terenu, przez który możliwe jest docelowo przeprowadzenie odcinka obejścia drogowego wsi Kościelna Wieś. Rezerwa ta ma swoją kontynuacjp na terenach
położonych na południe i północ od dz. 69/2 oraz jest połączona z podobną rezerwą
zabezpieczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów.
3. Wnosząpy wwagę: Jan Bodzianny, Kościelna Wieś 28, 59-950 Ruszów.
1) uznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: w obrpbie Kościelna Wieś dz.
130/3.
2) Symbol terenu w projekcie planu:
a) dz. 72/1165 obrpb ukrąglica – położona poza obszarem objptym planem,
b) 130/3 – R.
3) Treoć wwagi: zmienić przeznaczenie działek zgodnie z oznaczeniami na załączonych
mapach:
a) dz. 130/3 – wzdłuż drogi 321 pod zabudowp letniskową oraz wzdłuż drogi (…)
pod budownictwo mieszkaniowe,
b) ponadto wnoszp o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie
geodezyjnym ukrąglica oraz proponujp zmianp w pasie wzdłuż drogi leśnej na
zabudowp letniskową.
4) Rozstrzygniępie.
a) dz. 130/3 – w czpści przylegającej do drogi 321 uwaga uwzglpdniona, w czpści
przylegającej do linii kolejowej (teren zamknipty) uwaga nieuwzglpdniona,
b) wniosek o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie geodezyjnym ukrąglica – uwaga nieuwzglpdniona
5) Uzasadnienie:
a) dz. 130/3 w czpści przylegającej do linii kolejowej – wnioskowany teren położony jest w oddaleniu od istniejącej zwartej zabudowy i bezpośrednio przylega do
torów kolejowych. Położenie takie może skutkować znacznymi uciążliwościami i
zagrożeniami wynikającymi z ruchu kolejowego. Ponadto do tej czpści dz. 130/3
brak jest wydzielonej drogi dojazdowej umożliwiającej dojazd oraz realizacjp niezbpdnej infrastruktury technicznej.
b) wniosek o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie geodezyjnym ukrąglica – granica obszaru objptego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kościelna Wieś została określona na wstppnym etapie
procedury planistycznej w oparciu o istniejące materiały geodezyjne spełniające
wymogi art.16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami)
tj. na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000. Dla wnioskowanej dz. 72/1165 pokrycia taką mapą nie ma. Wobec powyższego nie ma
możliwości włączenia wnioskowanego terenu do mpzp wsi Kościelna Wieś.
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622
UCHWAŁA RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
NR XXX/138/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie z iany wphwaey nr X/43/01 Rady G iny Ka ienna Góra z dnia
25 październik 2001 w sprawie wprowadzenia z ian w ieispowy p anie
ogó ny zagospodarowania przestrzennego G iny Ka ienna Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Kamienna Góra uchwala,
co nastppuje:
§1

§3

W uchwale nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 25 października 2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna
Góra –wprowadza sip nastppującą zmianp:
w § 2 ust. 1 pkt 2 dopisuje sip słowo „pzęoć”
przed nr działki 461.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzpdu Gminy Kamienna Góra.

§2

PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC

Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy
Kamienna Góra.

ZYGMUNT HOMONCIK

623
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH
NR XXIII/141/08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie regw a inw przyznawania dodatków oraz innyph skeadników
wynagrodzenia nawpzypie o
zatrwdniony
w szkoeaph i p apówkaph
oowiatowyph prowadzonyph przez g inę Kwnipe w rokw 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)) i art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami)) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co nastppuje:
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§1
Uchwała określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego
zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez gminp Kunice:
1) wysokość dodatku za wysługp lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastppstw,
3) wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy z
wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Dodatek

otywapyiny
§2

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych
osiągnipć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, a w szczególności:
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzglpdnieniem
ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnipć dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów, sprawdzianów albo sukcesami w
olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,
2) umiejptność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z
rodzicami,
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie sip i wypełnianie przydzielonych obowiązków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejptności zawodowych,
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
8) dbałość o estetykp pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych
oraz innych urządzeń szkolnych,
9) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie sip z
poleceń służbowych,
11) przestrzeganie dyscypliny pracy,
12) zaangażowanie w realizacjp czynności i zadań określonych 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 komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi na terenie szkoły,
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d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych
zadań statutowych szkoły.
2. u wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności nastppujące kryteria:
1) umiejptność racjonalnego gospodarowania
środkami finansowymi szkoły:
a) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) podejmowanie działań zmierzających do
wzbogacenia majątku szkolnego,
c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych
oraz umiejptność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
d) podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie
gwarantującym optymalne warunki do realizacji
zadań
dydaktycznowychowawczych,
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań
szkoły:
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) współpraca z placówkami doskonalenia
nauczycieli,
f) podejmowanie innych działań mających na
celu promowanie szkoły,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły:
a) osiągnipcia uczniów szkoły: naukowe,
sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowadzenie programów autorskich, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz
innych rozwiązań metodycznych,
c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły
poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie
efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsipbiorczości
uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym,
udział w imprezach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami
społeczno-kulturalnymi,
f) konstruktywna współpraca z radą rodziców lub szkoły i samorządem uczniowskim.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na
jeden etat, wynosi w odniesieniu do średniego
wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym
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mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, zwanego dalej „średnim wynagrodzeniem nauczyciela stażysty”:
1) dla dyrektorów szkół od 1% do 14%
2) dla pozostałych nauczycieli od 1% do 6 %.
Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas
określony, nie krótszy niż jeden semestr i nie
dłuższy niż jeden rok szkolny.
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala
dyrektor szkoły w oparciu o kryteria – w wysokości do 10% otrzymywanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek motywacyjny dla dyrektorów ustala
wójt – wysokości do 20% otrzymywanego
przez dyrektora wynagrodzenia zasadniczego.
Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel
nabywa po przepracowaniu pół roku szkolnego
w danej szkole, a nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, z dniem powierzenia tego stanowiska.
Nauczycielom uzupełniającym etat w innej
szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor
szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art.
18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny
ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony – po zasipgnipciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel był poprzednio
zatrudniony.
Dodatek fwnkpyiny
§3

1. Dodatki funkcyjne przysługują:
1) dyrektorom szkół w wysokości od 1% do
50% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
2) nauczycielom – wychowawcom klas lub oddziałów i grup przedszkolnych w wysokości
3% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
3) nauczycielom opiekunom stażu w wysokości
3% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty,
4) nauczycielom – doradcom metodycznym w
wysokości do 20% średniego wynagrodzenia
nauczyciela stażysty.
2. Wysokość dodatków funkcyjnych określonych w
ust.1 ustala dla dyrektorów Wójt Gminy, a dla
pozostałych
nauczycieli
dyrektor
szkoły,
uwzglpdniając odpowiednio m.in. wielkość
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji.
3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stażu przysługuje za każdą osobp odbywającą staż, a dla wychowawcy za każdą klasp lub oddział. W oddziale przedszkolnym przysługuje jeden dodatek
niezależnie od liczby grup, w których prowadzi
sip zajpcia.
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2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastppstwie.
Dodatek

ieszkaniowy
§5

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie
niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej
lub Gimnazjum, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesipcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 6%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 8%
4) przy czterech i wipcej osobach w rodzinie –
10% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty.
3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza sip
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego współmałżonka, a także dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi bpdącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje
sip na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca nastppującego
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył
wniosek o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej.
W przypadku jednak, gdy z nauczycielem
powołanym do służby zawarta była umowa o
pracp na czas określony, dodatek wypłaca sip
nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa była zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
Wynagrodzenie za godziny ponad wy iarowe
i godziny doraźnyph zastępstw

§4

§6

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia
powierzenia stanowiska uprawniającego do dodatku.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinp ponadwymiarową i godzinp doraźnego zastppstwa oblicza sip
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego przez miesipczną liczbp
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
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zajpć, ustalonego dla rodzaju zajpć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub
doraźnego zastppstwa nauczyciela.
2. Miesipczną liczbp godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajpć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, ustala sip mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajpć
przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin
w ten sposób, że czas zajpć do 1/2 godziny pomija sip, a co najmniej 1/2 godziny liczy sip za
pełną godzinp.
3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których praca
wykonywana jest przez okres krótszy niż 5 dni
w tygodniu lub krótszy niż 4 dni w tygodniu,
gdy dla nauczycieli ustalono czterodniowy tydzień pracy – za podstawp ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sip tygodniowy obowiązkowy wymiar zajpć określony
art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczycieli ustalono czterodniowy tydzień pracy.
Dodatek za warwnki prapy
§7
1. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 5% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość indywidualnego dodatku za warunki
pracy ustala dyrektor w granicach, o których
mowa w ust.1, biorąc pod uwagp w szczególności stopień trudności zajpć realizowanych w
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warunkach trudnych i uciążliwych, w tym stopień upośledzenia ucznia.
3. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi – dyrektor, a dyrektorowi – wójt.
Nagrody ze spepia nego fwndwszw nagród
§8
1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli stanowią 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z tym że:
1) 65% środków funduszu przeznacza sip na
nagrody dyrektora,
2) 35% środków funduszu przeznacza sip na
nagrody organu prowadzącego.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają
charakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania określa sip w odrpbnej uchwale.
§9
Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy.
§ 10
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku urzpdowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 roku.
PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC
TADEUSZ SUSZEK

624
UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH
NR XXIV/146/09
z dnia 23 stycznia 2009 r.
z ieniaiąpa wphwaeę w sprawie statwtw G innego Oorodka Kw twry i Sportw
w Kwnipaph
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co nastppuje:
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§1

§3

W uchwale nr XXV/141/04 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie statutu
Gminnego uśrodka Kultury i Sportu w Kunicach
(Dziennik Urzpdowy Woj. Dolnośląskiego z 2005 r.
Nr 30, poz. 697, z 2006 r. Nr 242, poz. 3618)
użyty w odpowiednim przypadku wyraz „kierownik” zastppuje sip ujptym w odpowiednim przypadku wyrazem „dyrektor”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC

§2

TADEUSZ SUSZEK

Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy
w Kunicach.

625
UCHWAŁA RADY GMINY WUBAŃ
NR XXI/196/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie wtworzenia i nadania regw a inw Straży G innei
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 i art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779
ze zmianami) po uzyskaniu opini Komendanta Wojewódzkiego Policji
we Wrocławiu, Rada Gminy Lubań uchwala, co nastppuje:
§1

§4

Z dniem 1 marca 2009 roku tworzy sip Straż
Gminną Gminy Lubań, zwanej dalej „Strażą”.

Wykonanie uchwały powierza sip Wojtowi Gminy
Lubań.

§2

§5

Komendp Straży umiejscawia sip w strukturze organizacyjnej Urzpdu Gminy Lubań.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa
Dolnośląskiego.

§3
Nadaje sip Straży „Regulamin Straży Gminnej Gminy Lubań” bpdący załącznikiem do niniejszej
uchwały.

PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC
JACEK JAWORSKI
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Poz. 625
Zaeąpznik do wphwaey Rady G iny Ww ań
nr XXI/196/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r.
(poz. 625)

REGUWAMIN STRA Y GMINNEJ GMINY WUBAŃ

RuZDZIAŁ I
Postanowienia ogó ne
1. Straż Gminna Gminy Lubań, zwana dalej „Strażą”, jest umundurowaną formacją utworzoną w
celu wykonywania zadań w zakresie zapewnienia porządku publicznego na terenie Gminy Lubań.
2. Terenem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Lubań.
3. Siedziba Straży mieści sip w budynku Urzpdu
Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18.

aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz
inne zadania zlecone przez Wójta Gminy Lubań.
2. Straż realizując swoje zadania działa samodzielnie lub z przedstawicielami innych organów w
zakresie określonym przez Wójta Gminy Lubań.
3. Straż współpracuje z Policją na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
strażach gminnych i rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnptrznych i Administracji.
R u Z D Z I A Ł IV

R u Z D Z I A Ł II

Uprawnienia i o owiązki strażników

Organizapia prapy Straży

1. Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży
określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze
zmianami) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.
2. Funkcjonariusz nie może bez zgody Wójta podejmować innego zajpcia zarobkowego.
(Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/107/09 z dnia 6 lutego
2009 r. stwierdzono nieważność pkt 3 rozdziału IV
załącznika)
3. W sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w regulaminie i ustawie o strażach
gminnych zastosowanie mają przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych oraz Kodeks Pracy.
4. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i innych pracowników Straży regulują przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

1. Komenda Straży umiejscowiona jest w strukturze Urzpdu Gminy Lubań i podlega bezpośrednio
Wójtowi Gminy Lubań.
2. W skład Komendy Straży wchodzą
– dwóch funkcjonariuszy,
– pracownik administracyjny
3. Stosunki pracy ze strażnikami i innymi pracownikami Straży nawiązuje, zmienia i rozwiązuje
Wójt Gminy Lubań.
(Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-19/107/09 z dnia 6 lutego
2009 r. stwierdzono nieważność pkt 3 rozdziału II
załącznika)
4. Zadania Straży związane z obsługą administracyjną i finansową wykonują odpowiednie komórki organizacyjne Urzpdu Gminy Lubań.
5. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt
Gminy Lubań, a w zakresie fachowym – Komendant Główny Policji poprzez Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
6. Straż używa pieczpci o treści:
Straż Gminna, ul. Dąbrowskiego 18; 59-800 Lubań.
R u Z D Z I A Ł III
Zadania Straży
1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony
porządku publicznego wynikające z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) i innych

RuZDZIAŁ V
Postanowienia końpowe
1. Straż działa na podstawie niniejszego regulaminu
i obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w
trybie jego nadania.

Dziennik Urzpdowy
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626
UCHWAŁA RADY GMINY MAWCZYCE
NR XXIX/135/08
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie wsta enia górnyph stawek opeat z tytwew wswwania ko wna nyph
odpadów staeyph i peynnyph na terenie g iny Ma pzype
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastppuje:
§1

§3

Ustala sip maksymalne stawki świadczonych usług
za wywóz nieczystości stałych i płynnych na wysypisko komunalne we wsi Rusko i do oczyszczalni
ścieków w Malczycach:
1) wywóz nieczystości stałych – 64,84 zł/m3 plus
obowiązujący VAT(przyjmując limit nieczystości
stałych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym)
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.091412/14/08 z dnia 10 lutego 2009 r. do WSA we
Wrocławiu na §1 pkt 1 we fragmencie „przyjmując
limit nieczystości stałych 1,5 m3 od jednej osoby w
okresie rocznym”)
2) wywóz nieczystości płynnych – 12,83 zł/m3
plus obowiązujący VAT.

Traci moc uchwała nr XVIII/83/07 Rady Gminy
Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania
komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.

§2
Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy
Malczyce.

PRZZWuDNIIZZIA
RADC GMINC
LEOKADIA GANCARZ
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UCHWAŁA RADY GMINY STOSZOWICE
NR IX/78/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie z iany wphwaey nr VIII/74/2008 Rady G iny Stoszowipe z dnia
25 istopada 2008 r. w sprawie zwo nień w podatkw od nierwpho oopi
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, ze zmianami) i art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 ze zmianami) Rada Gminy Stoszowice
uchwala, co nastppuje:
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§1
W uchwale nr VIII/74/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości wprowadza sip nastppujące zmiany:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
1) Budynki i ich czpści, grunty zajpte na potrzeby
prowadzenia działalności w zakresie pomocy
społecznej,
2) Budynki i ich czpści, grunty stanowiące własność lub bpdące w posiadaniu lub trwałym zarządziei zajpte na cele ochrony przeciwpożarowej,
3) Budynki i ich czpści, grunty zajpte na potrzeby
działalności kulturalnej, o której mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizo-
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waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)
§2
Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy
Stoszowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa.
PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC
JANUSZ CENDROWICZ
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UCHWAWA RADY GMINY STOSZOWICE
NR IX/79/2008
z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie okreo enia wzorów for w arzy infor apii i dek arapii
podatkowyph
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j: DZ. U. z 2006 r. Nr 121, poz. n44 ze zmianami) oraz art. 6
ust. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Stoszowice uchwala,
co nastppuje:
§1
1. ukreśla sip wzór „Deklaracji na podatek od nieruchomości” – (DN – 1) stanowiący załącznik nr
1.
2. ukreśla sip wzór „Informacji na podatek od nieruchomości” – (IN – 1) stanowiący załącznik nr
2.
3. ukreśla sip wzór „Informacji o nieruchomościach
i obiektach budowlanych czpść uzupełniająca
dane o zwolnieniach podatkowych” – (IN – 1/A)
stanowiący załącznik nr 3.
4. ukreśla sip wzór „Dane o nieruchomościach” –
(IN – 1/B) stanowiący załącznik nr 4.

3. ukreśla sip wzór „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” – (ZL – 1/B) stanowiący załącznik nr 7.
4. ukreśla sip wzór „Dane o nieruchomościach
leśnych” – (ZL 1/A) stanowiący załącznik nr 8.
§3
1. ukreśla sip wzór „Deklaracji na podatek rolny” –
(DR – 1) stanowiący załącznik nr 9.
2. ukreśla sip wzór „Informacji w sprawie podatku
rolnego” –(IR – 1) stanowiący załącznik nr 10.
3. ukreśla sip wzór „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym” – (ZR – 1/A) stanowiący załącznik nr 11.

§2

§4

1. ukreśla sip wzór „Deklaracji na podatek leśny” –
(DL – 1) stanowiący załącznik nr 5,
2. ukreśla sip wzór „Informacji w sprawie podatku
leśnego” – (IL – 1) stanowiący załącznik nr 6.

Wykonanie uchwały powierza sip Wójtowi Gminy
Stoszowice.
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§5
Traci moc uchwała nr II/8/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie
określenia wzorów deklaracji oraz informacji w
sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.
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§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.
PRZZWuDNIIZZIC
RADC GMINC
JANUSZ CENDROWICZ
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629
ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU OWEŚNICKIEGO
NR 5/2009
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie wsta enia oredniego iesiępznego kosztw wtrzy ania ieszkańpa
w do aph opieki spoeepznei na terenie powiatw o eonipkiego w rokw 2009
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592
ze zm.) oraz art.. 60 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 ze zm.) zarządzam, co nastppuje:
§1

§2

Ustalam średni miesipczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie
powiatu oleśnickiego w roku 2009:
1) w Powiatowym Domu Pomocy Spopłecznej w
ustrowie na kwotp 2583,25 zł,
2) w Domu upieki Iaritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach na kwotp 2295,00 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.
STARuSTA
ZBIGNIEW POTYRAŁA
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ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU OWEŚNICKIEGO
NR 6/2009
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie wsta enia oredniego
iesiępznego kosztw wtrzy ania dziepka
w p apówkaph opiekwńpzo-wyphowawpzyph na terenie powiatw o eonipkiego
w rokw 2009
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592
ze zm.) oraz art. 86 ust. 7 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r.
Nr 115, poz. 728 ze zm.) zarządzam, co nastppuje:
§1
Ustalam średni miesipczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na
terenie powiatu oleśnickiego w roku 2009:
1) w Wielofunkcyjnej Placówce upiekuńczoWychowawczej w Bierutowie na kwotp
2.479,96 zł,
2) w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Stradomii
Dolnej na kwotp 1.578 zł.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.

STARuSTA
ZBIGNIEW POTYRAŁA
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631
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
NR 5352/09
z dnia 5 lutego 2009 r.
w sprawie wsta enia oredniego iesiępznego kosztw wtrzy ania ieszkańpa
w Do w Po opy Spoeepznei d a osó przew ek e so atypznie phoryph
z siedzi ą we Wropeawiw przy w . ow. Marpina 10 w 2009 rokw
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z
późn. zm.) w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn.
zm.) zarządza sip, co nastppuje:
§1

§3

Ustala sip średni miesipczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób
przewlekle somatycznie chorych z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. św. Marcina 10 w 2009 roku w
wysokości 2.216 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§2
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. PREZYDENTA
MACIEJ BLUJ
WIIZPRZZCDZNT WRuIŁAWIA
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomipdzy:
Gminą Miejską Lubin z siedzibą w Urzpdzie Miejskim w Lubinie przy ul. Kilińskiego 10 reprezentowaną przez:
1. Roberta Raczyńskiego – Prezydenta Miasta Lubina, przy kontrasygnacie
2. Alicji Michułki – Skarbnika Miasta Lubina,
zwaną w dalszej czpści Miaste Ww in
a Gminą Lubin z siedzibą w Urzpdzie Gminy w Lubinie przy ul. Łokietka 6
reprezentowaną przez:
1. Irenp Rogowską – Wójta Gminy Lubin, przy kontrasygnacie
2. Marzeny Kosydor – Skarbnika Gminy Lubin,
zwaną w dalszej czpści G iną Ww in
Na podstawie uchwały nr XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia
8 kwietnia 2008r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin i uchwały nr XXXIV/129/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia
23 września 2008 r. w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin Strony postanawiają, co nastppuje:
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§1
1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie
przez Gminp Lubin Miastu Lubin realizacji zadań
w zakresie zorganizowania przewozów na liniach
łączących Miasto Lubin z niektórymi miejscowościami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 pkt 7a) ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami).
2. Wykaz linii, o których mowa w ust. 1, wraz
z rozkładami jazdy zawiera załącznik nr 1 do porozumienia.
§2
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1c
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874
ze zmianami) powierza sip Prezydentowi Miasta
Lubina.
§3
1. Miasto Lubin oświadcza, że zawarło z przewoźnikiem PKS Lubin S.A. umowp na zadanie:
„Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin”,
a stawki zastosowane w niniejszym porozumieniu wynikają z ww. umowy i zapewnia, że istnieją możliwości realizowania porozumienia
przez tego przewoźnika na liniach, o których
mowa w § 1.
2. Gmina Lubin zobowiązuje sip do zwrotu należności wynikającej z ilości wozokilometrów na
poszczególnych liniach określonych w porozumieniu oraz stawek za 1 wozokilometr w okresach miesipcznych.
3. Dodatkowo Gmina Lubin zobowiązuje sip do
zwrotu kosztu, jaki poniosło Miasto Lubin za
wykonanie zmienionych rozkładów jazdy w
związku ze zmianą tras i rozkładów linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lubin w roku
2008, w wysokości 12.000 zł. netto (słownie:
dwanaście tysipcy złotych) d należny podatek
VAT 22%.
4. W przypadku zmiany tras i rozkładów linii komunikacyjnych jak w § 1 w latach nastppnych
Gmina Lubin zwróci Miastu Lubin poniesione
koszty za wykonanie zmienionych rozkładów
jazdy.
5. Szczegółowe zasady wyliczenia kwoty, o której
mowa w ust. 2 zawiera załącznik nr 2 do porozumienia.
6. Miasto Lubin za realizacjp zadania, o którym
mowa w § 1, wystawi do siódmego dnia każdego miesiąca fakturp VAT, płatną przez Gminą
Lubin w terminie 21 dni od dnia dorpczenia faktury.
Strony zgodnie postanawiają, że każdorazowo
do faktury dołączone zostanie szczegółowe rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 5.
Pierwsza faktura za realizacjp zadania, o którym
mowa w § 1, zawierać bpdzie kwotp za wykonanie zmienionych rozkładów jazdy w związku
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ze zmianą tras i rozkładów linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lubin w roku 2008.
7. Miejscem zapłaty jest bank Gminy Lubin.
8. W przypadku zmiany stawek wozokilometrów
zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie na
zadanie: „Świadczenie usług przewozowych w
komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej
Lubin”, zmianie ulegną wysokości stawek wozokilometrów, o których mowa w § 3 ust. 2.
Zmiana stawek wozokilometrów nie wymaga
zmiany porozumienia.
§4
Wpływy ze sprzedaży biletów na linach objptych
porozumieniem stanowią zaliczkp na poczet wynagrodzenia miesipcznego przewoźnika PKS Lubin
S.A.
§5
Na liniach, o których mowa w § 1 porozumienia,
obowiązują przepisy porządkowe i taryfowe stosowane w komunikacji miejskiej organizowanej przez
Miasto Lubin, o ile postanowienia porozumienia nie
stanowią inaczej.
§6
1. Kontrola biletowa w pojazdach obsługujących
linie określone w załączniku, o którym mowa w
§ 1, prowadzona jest przez Miasto Lubin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wpływy z opłat dodatkowych pobieranych
w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób,
rzeczy i zwierząt, naruszenia przepisów o zabieraniu ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, spowodowania zatrzymania lub
zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz opłat manipulacyjnych
pobieranych w związku z przeprowadzaną kontrolą biletów, o której mowa w ust. 1 stanowią
dochód Miasta Lubin.
§7
1. Gmina Lubin zorganizuje na swoim terenie przystanki dla pojazdów obsługujących linie objpte
porozumieniem. Utrzymanie przystanków należy
do Gminy Lubin.
2. Gmina Lubin zobowiązuje sip wykonywać jeden
raz w roku (w miesiącach marzec - kwiecień
badania ilości przewożonych pasażerów na liniach, o których mowa w § 1, a ich wyniki
przedstawić Miastu Lubin, chyba że strony inaczej postanowią.
§8
1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3-miesipcznego okresu wypowiedzenia.
§9
1. Każdorazowa zmiana tras i rozkładów jazdy autobusów na terenie Gminy Lubin wymaga zmiany załącznika nr 1 i nr 2 do porozumienia.
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2. Zmiana tras i rozkładów jazdy autobusów może
być dokonywana nie czpściej, niż dwa razy w
roku ( w okresie od 1 kwietnia i 1 listopada).
3. Zmiana tras i rozkładów jazdy autobusów jak w
ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszego porozumienia.
§ 10

Poz. 632
§ 11

Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzpdowym Województwa Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej, niż
od dnia 1 stycznia 2009 r.

Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Gmina Lubin

Miasto Lubin

WÓJT

z up. PRZZCDZNTA MIASTA

IRENA ROGOWSKA

LECH DŁUBAŁA
SZKRZTARZ MIASTA

SKARBNIK GMINC

SKARBNIK MIASTA

MARZENA KOSYDOR

ALICJA MICHUŁKA

Zaeąpznik nr 1 do porozw ienia
z dnia 1 grwdnia 2008 r. (poz. 632)
WYKAZ WINII WRAZ Z ROZKŁADAMI JAZDY
(o owiązwie od 31 arpa 2009 r.)

WINIA NR 2 i 2A
KIZRUNKI:
•
•
•

KSIĘGINIIZ
GuRZCIA
MIRuSZuWIIZ

WINIA NR 4 i 4A
KIZRUNKI:
•
•

uSIZK
uBuRA

WINIA NR 9
KIZRUNKI:
•
GuLA
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Zaeąpznik nr 2 do porozw ienia
z dnia 1 grwdnia 2008 r. (poz. 632)

SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYWICZENIA KWOTY NAWE NOŚCI MIESIĘCZNEJ
(o owiązwią do 31 arpa 2009 r.)

WINIA NR 2 i 2A
Ta or „A”:
1. Ilość wykonanych wozokilometrów w miesiącu ......................... – zgodnie z załączoną tabelą (arkusz
kalkulacyjny): ...................... km
2. Aktualna wysokość stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. zł.
3.ubliczenie kwoty należności miesipcznej:
..................... km x .................. zł = ...................................zł
Ta or „B”:
1. Ilość wykonanych wozokilometrów w miesiącu ......................... - zgodnie z załączoną tabelą (arkusz
kalkulacyjny): ...................... km
2. Aktualna wysokość stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. zł.
3. ubliczenie kwoty należności miesipcznej:
..................... km x .................. zł = ...................................zł
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WINIA NR 4 i 4A
Tabor „B”:
1. Ilość wykonanych wozokilometrów w miesiącu ......................... – zgodnie z załączoną tabelą (arkusz
kalkulacyjny): ...................... km
2. Aktualna wysokość stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. zł.
3. ubliczenie kwoty należności miesipcznej:
..................... km x .................. zł = ...................................zł
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WINIA NR 9
Ta or „A”:
1. Ilość wykonanych wozokilometrów w miesiącu ......................... - zgodnie z załączoną tabelą (arkusz
kalkulacyjny): ...................... km
2. Aktualna wysokość stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. zł.
3. ubliczenie kwoty należności miesipcznej:
..................... km x .................. zł = ...................................zł
Ta or „B”:
1. Ilość wykonanych wozokilometrów w miesiącu ......................... - zgodnie z załączoną tabelą (arkusz
kalkulacyjny): ...................... km
2. Aktualna wysokość stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. zł.
3. ubliczenie kwoty należności miesipcznej:
..................... km x .................. zł = ...................................zł
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Zgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzpdu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
– Dolnośląskiego Urzpdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
– Dolnośląskiego Urzpdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego

Urzpdu

Wojewódzkiego

we

Wrocławiu

Delegatura

w

Wałbrzychu,

58-300

Wałbrzych,

ul.

Słowackiego

23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzpdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie ubsługi
Urzpdu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.
Zbiory Dziennika Urzpdowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzpdowej Dolnośląskiego Urzpdu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostppna jest
w Internecie na stronie: http://www.duw.pl
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