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UCHWAŁA NR XLIII/301/10
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE
z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 3 i 7 oraz
art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodze-

nia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181, ze zm.) Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy
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oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§ 2. Regulamin określa dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych
przez Gminę:
1. wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki ich przyznawania,
2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku
za wysługę lat,
3. wysokość i szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego,
4. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw,
5. wysokość i warunki wypłacania nagród ze
specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
§ 3. Ilekroć w dalszej części, bez bliższego
określenia jest mowa o:
1. regulaminie – rozumie się przez to regulamin, określający wysokość stawek i szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Bolkowa,
3. klasie − należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
4. uczniu − rozumie się przez to także wychowanka,
5. szkole − rozumie się przez to szkołę, przedszkole, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Bolków,
6. pracodawcy − rozumie się przez to dyrektora szkoły, przedszkola,
7. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcę,
8. tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin − należy przez to rozumieć tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa
w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela,
9. roku szkolnym – należy przez to rozumieć
okres pracy szkoły od 1 września danego roku do
31 sierpnia roku następnego.
Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
§ 4. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za
wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawa Karta Nauczyciela.
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2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy
uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 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
pracę w dniu wolnym.
3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze godzin przysługuje dodatek za wysługę
lat proporcjonalnie do wymiaru wynagrodzenia.
4. Dodatki za wysługę lat przyznaje dla nauczycieli dyrektor placówki, a dla dyrektora Burmistrz Bolkowa.
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny dyrektorowi
przyznaje Burmistrz.
2. Dodatek motywacyjny wicedyrektorowi
przyznaje dyrektor w ramach posiadanych środków.
3. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych
szkole.
§ 6. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę
dodatków motywacyjnych w danej szkole, miesięcznie, równa się iloczynowi liczby etatów nauczycieli w danej szkole, zatrudnionych w pełnym
i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na
pełny wymiar zajęć) i 5% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
§ 7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli miesięcznie nie może być niższa niż
50 zł i wyższa niż 30% średniego wynagrodzenia
stażysty.
§ 8. Środki, o których mowa w § 6 zostają
zmniejszone o 10% z przeznaczeniem na dodatek
motywacyjny dla dyrektorów szkół.
§ 9. Kwotę przeznaczoną na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół, oblicza się mnożąc
stawkę bazową, o której mowa w § 6 stanowiącą
sumę dodatków motywacyjnych ze wszystkich
szkół i przedszkola, z odpowiednią stawką procentową określoną w § 8. Uzyskaną z pomnożenia
kwotę zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 10. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na
czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna
jest od efektów pracy nauczyciela.
§ 11. 1. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od posiadania przynajmniej dobrej oceny pracy i spełnienia co najmniej połowy następujących warunków:
1) Uzyskanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiąganie
w pracy
dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów,
z uwzględnieniem ich możliwości oraz wa-
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runków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami
w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach,
itp.,
b) stosowanie różnorodnych metod nauczania
oraz porównywanie efektywności stosowanych metod,
c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac
zespołu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy,
e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,
f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,
g) prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej.
2) Uzyskanie wysokiej jakości świadczonej pracy,
w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych –
udział w doskonaleniu warsztatu pracy oraz
różnych formach doskonalenia zawodowego,
c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych związanych z warsztatem pracy,
e) dbałość o mienie szkoły i poszerzanie bazy
dydaktycznej,
f) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej i pedagogicznej,
g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych.
3) Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi
w § 11 ust. 1 jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt,
organizowanie działalności administracyjnej,
gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
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i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich
warunków bhp i p.poż.,
opracowanie i realizacja planu finansowego
szkoły w tym również pozyskiwanie środków
pozabudżetowych,
dbałość o mienie i o odpowiednie jego wykorzystanie w procesie nauczania, w tym: opracowanie wewnętrznych zasad wykorzystywania
sprzętu i pomocy dydaktycznych w placówce,
organizowanie przeglądów technicznych i prac
konserwacyjno-remontowych, czystość i estetyka szkoły,
prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, dysponowanie
funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina
pracy,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym:
realizacja programów nauczania, ocena pracy
nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi prace w zawodzie, zachęcanie do
innowacji i eksperymentów, motywowanie do
doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń
i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych
oraz
realizacja
zaleceń
i wniosków organu prowadzącego,
kształtowanie atmosfery pracy w szkole, służącej realizacji statutowych zadań przez podległych pracowników,
współpraca z organami szkoły i związkami zawodowymi,
pozostałe obowiązki:
a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu
problemów,
c) inspirowanie nauczycieli do podejmowania
zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady,
wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych),
d) udział w konkursach i programach przyjętych przez organ prowadzący w formie
uchwał Rady Miejskiej.
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny

§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również:
1) nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy,
2) nauczycielowi za sprawowanie funkcji:
a) opiekuna stażu,
b) doradcy metodycznego lub szkolnego doradcy zawodowego.
§ 13. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia
obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą
osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.
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§ 14. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa
w § 12 ust. 1 i 2 powstaje od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub
funkcji.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego
okresu, a w razie wcześniejszego odwołania, od
dnia, w którym odwołanie nastąpiło.
§ 15. 1. Dodatek funkcyjny dyrektorowi szkoły
ustala Burmistrz Bolkowa.
2. Dodatek funkcyjny wicedyrektorowi i osobom zajmującym inne stanowiska kierownicze lub
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pełniącym określone funkcje w szkole ustala dyrektor szkoły.
3. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
także nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach
prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
powierzenia obowiązków i wygasa po dniu zaprzestania pełnienia tych obowiązków.
§ 16. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych ustala się według poniższej tabeli na każdy rok szkolny.
2. Tabela dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji określonych w regulaminie:
Miesięcznie
w złotych

Stanowisko kierownicze
Szkoły
a) dyrektor szkoły , liczącej:
− do 7 oddziałów
− 8-15 oddziałów
− 16 i więcej oddziałów
b) wicedyrektor szkoły
Przedszkole
a) dyrektor przedszkola
Doradcy szkolni(metodyczni), szkolny doradca zawodowy
Wychowawca klasy szkolnej
Wychowawca grupy przedszkolnej
Opiekun stażu (za każdego stażystę tj. nauczyciela stażystę, nauczyciela kontraktowego)

§ 17. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust. 1 uwzględnia
się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów,
liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych
pracowników, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska.
Rozdział V
Dodatek za warunki pracy
§ 18. Za pracę w trudnych, uciążliwych dla
zdrowia warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela przysługują dodatki w wysokości:
1. nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości
10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
z tym uczniem godzinę nauczania,
2. nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych
i gimnazjum
przysługuje
dodatek
w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,
3. nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek w wysokości 15% stawki godzinowej za każdą przepracowaną z tymi uczniami
godzinę nauczania.
4. Nauczycielom prowadzącym zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań
diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych
i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzi-

od 400-800
od 500-900
od 600-1000
od 300-700
300-700
100−300
90
90
80−100

cami lub opiekunami przysługuje miesięcznie dodatek w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
5. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej
pracującym z dziećmi, których stan zdrowia,
z powodów stanów chorobowych wymienionych
w § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie oceny
kryteriów niepełnosprawności u osób w wieku do
16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 oraz z 2009 r.
Nr 226, poz. 1829), uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy,
przysługuje miesięcznie dodatek w wysokości 5%
minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
§ 19. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć
oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych
warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.
§ 20. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się w odpowiedniej części, proporcjonalnie do
wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.
§ 21. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za
trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi
przysługuje prawo do dodatku z każdego tytułu.
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 22. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przy-
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znaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy)
przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa ustala się w sposób określony w ust. 1.
3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną
godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na
zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się,
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego ( łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku ) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego
wymiaru godzin.
4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela,
o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc
odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. W przypadku konieczności łączenia różnych
wymiarów pensum w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do
łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak
ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe.
Powyższą zasadę ilustruje przykład:
− nauczyciel realizuje 15 godzin według pensum
18 godzinnego i 10 godzin według pensum
26 godzinnego
− 15/18 + 10/26 =1,22 etatu
− tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin =(15
+ 10)/1,22 = 20,49 godzin (etat = 20 godzin).
6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, wykraczające poza obowiązujące
ich pensum, a ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły, przysługuje odrębne wynagrodzenie ustalone
w wysokości jak za godziny ponadwymiarowe.
7. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin
doraźnych zastępstw, zrealizowanych w danym
miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala
dyrektor szkoły.
§ 23. Wynagrodzenie za pracę w dniach wolnych od pracy reguluje § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. (Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(2005 r. Dz. U. Nr 22, poz. 181, ze zmianami)).
Rozdział VII
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 24. 1. Nauczycielowi, o którym mowa
w art. 54 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, za-

Poz. 896

trudnionemu w wymiarze nie niższym niż 1/2 tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest
uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela
uprawnionego do dodatku i jest wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) przy jednej osobie w rodzinie − 5%
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 6,7%
3) przy trzech osobach w rodzinie – 8,3%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 10%
(z zaokrągleniem do pełnego złotego) minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku
budżetowym określonego w Rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących: współmałżonka; rodziców pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
dzieci do 18 roku życia, a jeśli się uczą do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie
posiadające własnego źródła dochodu.
4. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły
na
podstawie
złożonego
wniosku,
a dyrektorowi szkoły Burmistrz.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym złożono wniosek o jego
przyznanie.
7. Dodatek wypłaca się z dołu w terminie wypłacania wynagrodzenia.
Rozdział VIII
Nagrody i inne świadczenia
§ 25. Nauczycielowi, za jego osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze może być przyznana
nagroda dyrektora szkoły lub nagroda Burmistrza.
§ 26. 1. Nagrody przyznawane są z funduszu
nagród utworzonego na podstawie art. 49 Karty
Nauczyciela będącego w dyspozycji organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
2. Fundusz nagród stanowi 1% planowanego
corocznie osobowego funduszu wynagrodzeń
szkół prowadzonych przez Gminę Bolków z czego
do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje
20% a 80% do dyspozycji dyrektora szkoły.
3. Nagrodę Burmistrza, dyrektora szkoły
otrzymują nauczyciele za osiągnięcia w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej, którzy
w sposób szczególny spełniają co najmniej 50%
poniższych kryteriów:
1) dbałość o wysoką jakość zajęć dydaktycznych
poprzez stałe podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej i metodycznej,
2) osiąganie wymiernych efektów w pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpia-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

– 6239 –

dy, wysokie wyniki na sprawdzianach kompetencji),
podejmowanie działań na rzecz urządzenia
i wyposażenia własnego warsztatu pracy,
wzorową realizację zajęć dydaktycznych potwierdzoną wynikami nadzoru pedagogicznego lub oceną jej uczestników,
dbałość o jakość kontroli i oceny oraz analizy
własnej pracy dydaktycznej,
wykazywanie się pomysłowością i inicjatywą
w stosowaniu różnych form, metod środków
aktywizowania uczniów w procesie nauczania
i wychowania,
rozwijanie indywidualnych cech uczniów
i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju,
prowadzenie działalności mającej na celu
zwalczanie wśród dzieci i młodzieży przejawów patologii społecznej,
współpraca ze środowiskiem szkoły celem
ujednolicenia procesu wychowawczego,
podejmowanie
działań
innowacyjnych
i nowatorskich,
opracowywanie i upowszechnianie własnych
doświadczeń pedagogicznych,
kierowanie zespołem samokształceniowym,
problemowym i współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego,
zaangażowanie w prace na rzecz szkoły,
prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
podejmowanie współpracy z instytucjami
i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły.

§ 27. Nagrodę Burmistrza mogą otrzymać dyrektorzy szkół, uzyskujący wymierne efekty w zakresie:
1. bardzo dobrej organizacji pracy szkoły,
2. zapewnienia optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych szkoły,
3. diagnozowania pracy szkoły,
4. dbałość o wysoki poziom pracy szkoły, poprzez odpowiedni dobór kadry,
5. osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno-wychowawczych, liczny udział
uczniów w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych itp.,
6. inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy
szkoły,
7. organizowania pomocy nauczycielom
w zakresie warsztatu pracy i doskonalenia zawodowego,
8. właściwego gospodarowania środkami finansowymi,
9. pozyskiwania środków pozabudżetowych
na rzecz szkoły,
10. dbałość o bazę szkoły – remonty, inwestycje, prace wykonywane we własnym zakresie,
11. wszechstronnej współpracy ze środowiskiem szkoły.
§ 28. 1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród dla nauczycieli szkół przysługuje dyrektorom,
wicedyrektorom, radzie pedagogicznej.
8 96
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2. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród
dla dyrektorów szkół przysługuje Burmistrzowi,
radzie pedagogicznej.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez związki zawodowe.
§ 29. 1. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę
Burmistrza należy podać wymierne efekty pracy
osiągane przez nauczyciela, dyrektora, w okresie
ostatniego roku od otrzymania ostatniej nagrody.
2. Nauczyciele, dyrektorzy szkół typowani do
nagrody Burmistrza powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy.
3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego
roku.
§ 30. 1. Nagrody Burmistrza przyznawane są
na Dzień Edukacji Narodowej lub z innej szczególnej okazji.
2. Wnioski składane są do organu prowadzącego do 10 września danego roku.
3. Wyłoniona lista kandydatów podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.
4. Wysokość nagrody Burmistrza jest ustalana
przez Burmistrza.
§ 31. 1. Nauczyciel szkoły, placówki, niezależnie od przyznanej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę
Burmistrza, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji
Narodowej.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 32. Jeżeli średnie wynagrodzenie nauczycieli
w poszczególnych stopniach awansu zawodowego
nie osiąga w danym roku poziomu określonego
w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, należy
podejmować takie działania, aby zbliżać się do
ustawowego poziomu.
§ 33. Zmian w Regulaminie dokonuje Rada
Miejska w Bolkowie po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa.
§ 35. 1. Przepisy uchwały stosuje się od dnia
1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
2. W przypadku nieuchwalenia do dnia
31 grudnia danego roku regulaminu na kolejny rok
kalendarzowy, stosuje się regulamin obowiązujący
w roku poprzednim, nie dłużej jednak niż przez
okres trzech miesięcy nowego roku.
3. Nowy regulamin zostanie uchwalony
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady:
Marek Janas
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UCHWAŁA NR XXXIII/178/10
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 18 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę nr XXV/143/09 Rady Miasta Jedlina-Zdój z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój
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 późn. zm),
art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/143/09 Rady Miasta
Jedlina-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki
motywacyjne ustala się w wysokości 6% planowanych środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w roku budżetowym.
2) 2) Po Rozdziale VII wprowadza się Rozdział VII
a w brzmieniu:
Rozdział VII a
DODATEK MIESZKANIOWY
„§ 191.1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,
zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez gminę Jedlina-Zdrój, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony
od jego stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem” wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) przy jednej uprawnionej osobie w rodzinie – 50 zł
2) przy dwóch uprawnionych osobach w rodzinie
– 60 zł
3) przy trzech uprawnionych osobach w rodzinie –
70 zł
4) przy czterech i więcej osobach uprawnionych
w rodzinie – 80 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim
zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
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 ponad gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia
26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 2 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – organ prowadzący szkołę.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek określony
w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 192 Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była
zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 193. Dodatek przysługuje nauczycielowi od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego
przyznanie.
§ 194. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przy-
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padku nauczycieli, o których mowa w § 191 ust. 4,
na ich wspólny wniosek.
2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Burmistrz Miasta.”

Poz. 897,898

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

Przewodniczący Rady Miasta:
Romuald Wysocki

897

898
8 98

UCHWAŁA NR LIII/274/10
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy
Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności
Na podstawie art. 76 ust.1 pkt 1 art. 77, art. 78,
art. 81 ust.1, art. 81 ust. 2, art. 82 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 oraz
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Kowarach
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Miasta Kowary mogą być
udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych, wpisanych
do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze
Gminy Kowary i nie stanowiących jej wyłącznej
własności.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie
działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z uwagi na ich
szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta.
§ 2. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie
podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego,
trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach określonych w § 1
ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu uzgodnionego z Urzędem Miejskim i programu prac zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach określonych w § 1
ust. 1, które zostaną przeprowadzone w roku zło-

żenia wniosku lub w roku następnym po roku złożeniu wniosku.
§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować
nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
3) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
4) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami prawa budowlanego;
5) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
6) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
7) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla
tego budynku kolorystyki;
8) wykonanie izolacji przeciwilgociowej;
9) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku, o których mowa w punktach 5−8.
§ 4. 1. Dotacja może być udzielona
w wysokości 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, w zależności od środków przyznanych przez Radę Miejską w Kowarach.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek,
o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo
wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja
może być udzielona do wysokości 100% nakładów
na wykonanie tych prac lub robót.
3. Przy przydzieleniu dotacji, o której mowa
w ust. 2, stosuje się kryteria określone w Regula-
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minie pracy Komisji stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
4. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1 wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja
może być również udzielona do wysokości 100%
nakładów na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie
może przekraczać 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po
złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku
wniosku w tej sprawie do Burmistrza Miasta Kowary do 31 lipca każdego roku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kowary.
4. Regulamin pracy Komisji, o której mowa
w ust. 3, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 7. 1. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres
jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca
jego położenia;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do
zabytku;
4) określenie prac lub robót, na które ma być
udzielona dotacja i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega
się wnioskodawca;
6) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym
zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem
wysokości wydatków poniesionych na ich
przeprowadzenie;
7) informację wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku
prac, o których mowa w pkt 6;
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega
się o dotację na prace lub roboty objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielić dotacji;
9) informację
o wysokości
zaangażowanych
środków własnych;
10) fotograficzną dokumentację stanu zachowania
zabytku.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac lub robót dołącza się następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający wpis obiektu do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków (np. aktu-

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
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alny odpis z księgi wieczystej, wyjątkowo – aktualny wypis z rejestru gruntów);
zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku lub
użytkownika wieczystego nieruchomości na
przeprowadzenie prac lub robót w przypadku,
gdy nie są oni wnioskodawcami;
harmonogram i kosztorys przewidywanych prac
lub robót ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
decyzję właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót;
pozwolenie na budowę, jeżeli prace lub roboty
wymagają takiego pozwolenia;
informację o wnioskach o udzielenie dotacji
skierowanych do innych organów;
wykaz prac lub robót wykonanych w okresie
poprzedzającym dzień złożenia wniosku;
pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela.

§ 8. 1. Rada Miejska w Kowarach ustala
w budżecie Miasta Kowary corocznie wysokość
środków przeznaczonych na dotacje.
2. Dotacji udziela Rada Miejska w Kowarach
na wniosek Burmistrza Miasta Kowary.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera
wykaz zabytków, przy których prace i roboty budowlane zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję, o której mowa w § 6 ust. 3.
4. W uchwale Rady Miejskiej w Kowarach
określa się nazwę podmiotu dotowanego oraz wykaz prac i robót, na wykonanie których przyznano
dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.
§ 9. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich
realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności;
3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób i termin rozliczenia dotacji;
5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do nie
zbywania zabytku odnowionego w ramach
przyznanej dotacji, w ciągu 5 lat od daty rozliczenia dotacji;
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do uporządkowania umieszczanych na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów
stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
§ 10. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac
może nastąpić:
1) w całości − po zakończeniu wszystkich prac lub
robót, na wykonanie których została przyznana
dotacja, i przyjęciu rozliczenia;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w dwóch częściach − pierwszej, po podjęciu
prac lub robót, określonych w § 3, w wysokości
nie większej jednak niż 50% udzielonej dotacji,
drugiej − po zakończeniu wszystkich prac lub
robót, na wykonanie których została przyznana
dotacja i przyjęciu rozliczenia.
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2. W celu rozliczenia dotacji w sposób
i w terminach określonych w umowie − jednak nie
później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia
prac lub robót − podmiot dotowany składa sprawozdanie z ich wykonania, stanowiące załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały, Burmistrzowi Miasta
Kowary, określające:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze środków publicznych uzyskanych od innych podmiotów niż
Gmina Miejska Kowary;
2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych
prac lub robót, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
3) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót;
4) obmiar przeprowadzonych prac lub robót;
5) oryginały faktur i rachunków;
6) zestawienie rachunków lub faktur, ze wskazaniem nr księgowego, nr pozycji kosztorysu, daty
wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansowych, dany
rachunek lub fakturę, oraz nazwy rachunku lub
faktury;
7) oświadczenie o zgodności dołączonych danych
ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.
§ 11. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z umową, w tym nieprzedstawienia
rozliczenia
w terminie
określonym
w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych lub
niepełnych informacji, o których mowa w § 7,
podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części
dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, w terminie do
28 lutego następnego roku oraz traci prawo do
ubiegania się o dotację z budżetu Miasta Kowary
przez kolejnych 10 lat.
§ 12. 1. Urząd Miejski w Kowarach prowadzi
dokumentację udzielonych przez Radę Miejską
w Kowarach dotacji oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub
roboty przy zabytkach.
2. Dokumentacja zawiera:
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1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby
albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przekazano dotację;
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca
jego położenia;
3) zakres prac lub robót, na wykonanie których
udzielono dotacji;
4) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
5) kserokopię umowy o dotację;
6) datę realizacji umowy;
7) wysokość przekazanej dotacji, informację, czy
kwota tej dotacji została w całości rozliczona;
8) informacje przekazane Miastu przez inne organy zobowiązane do udzielenia informacji
o dotacjach na prace lub roboty przy zabytku;
9) adnotacje o podaniu informacji o uchwale
o przyznaniu dotacji do publicznej wiadomości
oraz o datach wywieszenia tej informacji na tablicy ogłoszeń.
3. Urząd Miejski w Kowarach niezwłocznie
ogłasza na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego:
1) uchwałę o przyznaniu dotacji;
2) informacje o rozliczeniu lub odmowie rozliczenia dotacji;
3) informacje o utracie prawa do dotacji.
4. Uchwały i informacje, o których mowa
ust. 3 wywiesza się na okres 1 miesiąca.
5. Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 14. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Kowarach nr L/281/06 z dnia 26 października
2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Cwynar
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/
/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 11 marca 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/
/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 11 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6246 –

Poz. 898

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6247 –

Poz. 898

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6248 –

Poz. 898

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6249 –

Poz. 898

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6250 –

Poz. 898
Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/
/274/10 Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 11 marca 2010 r.
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UCHWAŁA NR LIII/275/10
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 oraz
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska
w Kowarach uchwala, co następuje: z
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadający Miastu Kowary lub jego jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelnościach − rozumie się przez to wymagalną należność pieniężną przypadającą
Miastu Kowary lub jej jednostkom organizacyjnym od jednego dłużnika (należność główna)
wraz z należnymi odsetkami i kosztami jej dochodzenia (należności uboczne) według stanu
na dzień złożenia kompletnego wniosku,
2) dłużniku − rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej,
3) wierzycielu − rozumie się przez to Miasto Kowary oraz jego jednostki organizacyjne,
4) innych ulgach − rozumie się przez to odroczenie
terminu spłaty całości lub części należności
bądź rozłożenie płatności całości lub części należności na raty,
5) szczególnie uzasadnionych przypadkach − rozumie się przez to sytuację osobistą lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika
lub osób będących na jego utrzymaniu,
6) przedsiębiorcy − należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez
względu na formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania.
§ 3. Do umarzania wierzytelności i udzielania
ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

1) Burmistrz Miasta,
2) Dyrektorzy/Kierownicy gminnych jednostek
organizacyjnych, jeżeli kwota wierzytelności nie
przekracza 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy zł.
§ 4. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami stosowanie ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu
przepisów
rozporządzenia
Komisji
(WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia
2006 r.)
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de
minimis zobowiązany jest do dołączenia wraz
z wnioskiem:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,
b) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifkujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
c) oświadczenia o nieznajdowaniu się w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9−11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy Państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE
C 244 z 1 października 2004 r.),
d) informacji dotyczących formy prawnej przedsiębiorstwa oraz numerów REGON i NIP,
e) informacji dotyczącej wielkości przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE, uznających niektóre
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, wydanych na podstawie rozporządzenia
Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy Państwa
(Dz. Urz. WE L 142 z 14. maja 1998 r. str. 1,
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rodz. 8
t. 1 str. 312),
f) informacji dotyczących identyfikowania gminy,
w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania − zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. (Dz. U.
Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.),
g) informacji dotyczącej klasy PKD, zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24
grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885,
z późn. zm.).
§ 5. 1. Wierzytelność może zostać umorzona
w całości lub części lub ich spłata może być odroczona lub rozłożona na raty, jeżeli ustalone w toku
postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą, że:
a) wierzytelność nie została zaspokojona w toku
zakończonego postępowania likwidacyjnego
lub upadłościowego, lub sąd odrzucił wniosek
o ogłoszenie upadłości w związku z brakiem
środków wystarczających na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego,
b) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego
pobytu, dłużnik zmarł lub został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku
osób fizycznych pozostawił ruchomości nie
podlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów i nie można ustalić jego następców
prawnych,
c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
d) należność uległa przedawnieniu,
e) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes
publiczny,
f) ściągnięcie należności zagraża interesom dłużnika zwłaszcza egzystencji jego i jego rodziny
albo dalszemu funkcjonowaniu.
2. Organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną można umorzyć wierzytelność w całości lub części, jeżeli
w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wykażą, iż uregulowanie zobowiązania
spowoduje znaczne ograniczenie lub zaprzestanie
prowadzenia działalności statutowej.
3. W razie niedotrzymania terminu płatności
odroczonej należności bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność, pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami
liczonymi od dnia następnego po upływie terminu
płatności, obowiązującego przed odroczeniem
terminu płatności lub rozłożeniem na raty spłaty
należności.
§ 6. 1. Umorzenie wierzytelności z przyczyn
wymienionych w § 5 ust. 1 lit. a−e może nastąpić
z urzędu lub na wniosek dłużnika, a z przyczyn
wymienionych w § 5 ust. 1 lit. f i ust. 2 wyłącznie
na wniosek dłużnika.

Poz. 899

2. Umorzenie z urzędu następuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli, złożonego
przez organ uprawniony.
3. Umorzenie na wniosek dłużnika następuje
w formie pisemnej ugody (porozumienia) zawartej
pomiędzy dłużnikiem a organem uprawnionym.
4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą
zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 7. Przed umorzeniem należy przeprowadzić
wszechstronne
postępowanie
wyjaśniające
i podjąć próby ściągnięcia należności.
§ 8. 1. Na wniosek dłużnika można jednorazowo odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności na raty na okres dłuższy niż 24 miesiące, a w przypadku gdy wierzytelność powstała
z tytułu najmu lokali mieszkalnych, na okres do
60 miesięcy, licząc od dnia zawarcia porozumienia.
2. Organ uprawniony może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacie
należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na
podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu, okazały się fałszywe bądź
że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa
albo że dłużnik wprowadził organ w błąd co do
okoliczności, które stanowiły podstawę do umorzenia lub udzielania ulg w spłacaniu należności.
W takich przypadkach należność pieniężna będąca
przedmiotem umorzenia, odroczenia lub której
spłata została rozłożona na raty staje się natychmiast wymagalna.
§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 5 i
§ 8 powinien zawierać co najmniej: wskazanie
osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsce
zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto
treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy
uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów uzasadniających to żądanie.
2. Jeżeli złożone przez dłużnika dokumenty
zawierają braki formalne lub wymagają uzupełnienia w celu oceny istnienia przesłanki do umorzenia
należności, należy dłużnika powiadomić o konieczności usunięcia braków w określonym terminie
z pouczeniem, że nie wypełnienie tego warunku
spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. O pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia
uprawniony do umorzenia należności podmiot
zawiadamia dłużnika.
§ 10. Burmistrz Miasta przedstawia Radzie
Miejskiej zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg
za okresy półroczne w terminach składania sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
§ 11. Traci moc uchwała nr XI/47/07 Rady
Miejskiej w Kowarach z dnia 28 czerwca 2007 r.
dnia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
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i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych Miasta Kowary
oraz jego jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy − Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

Przewodniczący Rady:
Tadeusz Cwynar

8 99

900
90 0

UCHWAŁA NR XLIX/419/10
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy –
dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki
51ZP, 74ZP, 067KDD)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413)
oraz w związku z uchwałą nr XXX/269/08 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74ZP,
067KDD), po stwierdzeniu zgodności projektu
zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy, uchwalonego uchwałą nr XLIV/
/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia
2002 r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony – uchwała nr XXX/264/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2008 r.), uchwala się, co
następuje:

nostki 51ZP, 74ZP, 067KDD), zwaną dalej zmianą
planu.

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
− dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jed-

Przepisy ogólne

§ 2. Tekst zmiany planu zawiera:
1) przepisy ogólne (rozdział 1);
2) ustalenia ogólne, dotyczące przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy (rozdział 2), obejmujące określenie:
a) przeznaczenia terenów,
b) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych,
c) zasad
ochrony
środowiska,
przyrody
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
d) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
e) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości,
f) szczególnych warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
g) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
h) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu,
i) stawki procentowej, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3) ustalenia szczegółowe, dotyczące terenów
o różnym przeznaczeniu (rozdział 3);
4) przepisy końcowe (rozdział 4).
Rozdział 1
§ 3. Zmiana planu dotyczy obszarów
w granicach określonych na rysunku zmiany planu, obejmujących:
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1) jednostkę 51ZP, zawartą pomiędzy al. Czerwonych Maków, ul. Orzechową, Bratkową i Goździkową;
2) jednostki 74ZP i 076KDD, położone na południe
od skrzyżowania ul. Fiołkowej i Orzechowej.
§ 4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania.
§ 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) działce − należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) nakazanej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy
– należy przez to rozumieć, odpowiednio:
obowiązującą lub dopuszczalną graniczną lokalizację ścian obiektów budowlanych, za wyjątkiem elementów obejmujących schody zewnętrzne, pochylnie, balkony, wykusze, gzymsy, okapy dachu oraz inne detale wystroju architektonicznego obiektów, a także obiektów
infrastruktury technicznej;
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć wyłączne lub przeważające przeznaczenie terenu;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez
to rozumieć sposób użytkowania terenu, który
uzupełnia przeznaczenie podstawowe lub może z nim współistnieć na warunkach określonych w zmianie planu;
6) rysunku zmiany planu − należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej
w skali 1 : 1000, przedstawiający ustalenia
zmiany planu w formie graficznej;
7) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego zmianą planu, wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym;
8) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej Legnicy;
9) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć działalność usługową za wyjątkiem
handlu i gastronomii oraz usług produkcyjnych, transportowych, logistycznych, komunalnych, związanych z obsługą i naprawą pojazdów oraz przetwarzaniem lub gromadzeniem odpadów, surowców i opału, a także
wykorzystujących substancje niebezpieczne;

Poz. 900

10) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy
przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy, mierzonej w zewnętrznych obrysach budynków, w powierzchni działki lub terenu.
§ 6. Rysunek zmiany planu zawiera:
1) oznaczenia obowiązujące, dotyczące obszarów
objętych zmianą planu, obejmujące:
a) granice obszarów objętych zmianą planu,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia terenów (symbole cyfrowo-literowe),
d) elementy zagospodarowania przestrzennego
terenów:
− linie zabudowy: nakazane i nieprzekraczalne,
− zasady podziału terenów na działki,
e) zasady rozbudowy systemu infrastruktury
technicznej,
f) obszar zagrożenia powodzią, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3;
2) oznaczenia informacyjne.
§ 7. Przeznaczenie terenów oraz sposoby ich
zagospodarowania i zabudowy określa się łącznie
na podstawie ustaleń tekstowych ogólnych
i szczegółowych oraz oznaczeń obowiązujących,
zawartych na rysunku zmiany planu.
Rozdział 2
Ustalenia ogólne, dotyczące przeznaczenia
terenów oraz sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy
§ 8. Przeznaczenie terenów
Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 51aMN, 51bMN,
74bMN i 74cMN;
2) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem
74aZP;
3) tereny komunikacji:
a) pasy drogowe ulic publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 067aKDD
i 067bKDD,
b) przejście piesze, oznaczone symbolem
087aKDP.
§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
1.
Budynki
należy
sytuować
zgodnie
z przepisami określającymi warunki techniczne,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zastrzeżeniem dalszych przepisów zmiany planu, z uwzględnieniem linii zabudowy, oznaczonych na rysunku zmiany planu oraz stref technicznych sieci i obiektów infrastruktury technicznej. Budynki mieszkalne należy sytuować we fron-
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towej części działki, budynki gospodarcze – w jej
głębi.
2. Linie zabudowy nie dotyczą lokalizacji
obiektów infrastruktury technicznej.
3. Zakazuje się lokalizacji wolno stojących
wież i masztów radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych lub radiolokacyjnych, w tym telefonii
komórkowej oraz anten nadawczo-odbiorczych
telefonii komórkowej na obiektach budowlanych.
4. Warunki geotechniczne posadowienia
obiektów budowlanych należy rozpoznać na etapie
sporządzania projektu budowlanego dla każdej
inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. W fasadach budynków należy stosować połączenia materiałów naturalnych, utrzymanych
w gamie kolorów ziemi; dachy budynków należy
pokrywać dachówką ceramiczną lub materiałami
do niej podobnymi, w naturalnym kolorze ceramiki
lub w kolorach grafitowym, brązowym bądź szarym, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów budowlanych i odmiennej, lecz zrównoważonej kolorystyki fasad i dachów budynków.
7. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być sytuowane i wykonane
w sposób niewpływający negatywnie na estetykę
otoczenia oraz umożliwiający utrzymanie tych
miejsc w należytym stanie.
8. W miejscach przylegających do przestrzeni
publicznych, obejmujących tereny zieleni urządzonej i komunikacji, zakazuje się budowy ogrodzeń
składających się w przewadze z elementów betonowych.
9. Zakazuje się:
1) budowy wolnostojących reklam wielkoformatowych, o powierzchni przekraczającej 6 m2 lub
wysokości większej niż 5 m;
2) umieszczania reklam na obiektach budowlanych niebędących budynkami, za wyjątkiem
słupów reklamowych;
3) umieszczania napisów reklamowych bezpośrednio na ścianach i dachach budynków.
10. Nośniki reklamowe w postaci tablic
i neonów można umieszczać na fasadach budynków.
§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem
inwestycji zgodnych z ustaleniami zmiany planu.
2. Gospodarkę ściekową należy prowadzić
w systemie rozdzielczym; zakazuje się stosowania
indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
bytowych.
3. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych w gospodarce wodno-ściekowej, które
mogłyby powodować przedostawanie się nie-

Poz. 900

oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
lub ziemi.
4. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni należy przed ich odprowadzeniem do
kanalizacji miejskiej, wód powierzchniowych lub
ziemi podczyszczać do parametrów określonych
w przepisach odrębnych.
5. Wody opadowe odprowadzane z powierzchni niestanowiącej terenu biologicznie
czynnego na terenach zabudowy mieszkaniowej
powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane poprzez retencjonowanie w obrębie działki
i wykorzystanie do nawadniania zieleni.
6. Indywidualne źródła ciepła oparte na spalaniu paliw stałych powinny spełniać kryteria energetyczno-emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego klasy A dla kotłów małej mocy.
7. Masy ziemne usuwane lub przemieszczane
w celu uzdatnienia gruntów do zabudowy oraz
w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej
kolejności do niwelacji lub ukształtowania nowych
form powierzchni ziemi w obrębie działki lub na
terenach sąsiednich.
8. W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych prac budowlanych przedmiotu, który posiada cechy zabytku, należy powiadomić właściwe
służby konserwatorskie.
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
w tym terenów górniczych, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
1. Obszary objęte zmianą planu znajdują się:
1) w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 318 Słup – Legnica, objętego wysoką
ochroną (OWO);
2) w strefie zewnętrznej ochrony pośredniej ujęcia
wody powierzchniowej z rzeki Kaczawy;
3) w obszarze zagrożenia powodzią – strefie potencjalnego zagrożenia, obejmującej tereny narażone na zalanie wodami wezbraniowymi Kaczawy o 1% prawdopodobieństwie wystąpienia
(Q=1%) w przypadku przelania się wód przez
koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów.
2. W obrębie obszarów objętych zmianą planu
nie występują tereny górnicze i zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości
1. Nie wyznacza się obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, o których mowa w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Podziałów nieruchomości można dokonywać zgodnie z przepisami odrębnymi, z zachowaniem zasad i warunków określonych w zmianie
planu.
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3. Granice wydzielanych działek należy wyznaczać z uwzględnieniem zasad podziału terenów
na działki, określonych na rysunku zmiany planu.
4. Wydzielane działki muszą mieć bezpośredni
dostęp do drogi publicznej.
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
1. Sposób zagospodarowania części terenów
położonych
w strefach
technicznych
sieci
i obiektów infrastruktury technicznej wymaga
uzgodnienia z zarządcą infrastruktury technicznej.
2. Obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia
wysokości obiektów budowlanych − do 168 m
n.p.m, określone w dokumentacji rejestracyjnej
lotniska „Legnica”; obiekty trudno dostrzegalne
z powietrza (napowietrzne linie, maszty, wolno
stojące anteny) nie mogą przekraczać wysokości
158 m n.p.m.
3. Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania
ptaków oraz hodowli ptaków stanowiących zagrożenie dla ruchu lotniczego w otoczeniu lotniska
„Legnica”.
§ 14.
Zasady
modernizacji,
rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
1) układ komunikacyjny tworzą ulice publiczne
klasy dojazdowej, w tym położone poza obszarami objętymi zmianą planu, przylegające do
terenów zabudowy mieszkaniowej i zieleni
urządzonej oraz przejście piesze;
2) rozwiązania geometrii i parametrów planowanych ulic oraz wyposażenie pasów drogowych
w urządzenia usprawniające ruch należy opracować w projektach budowlanych inwestycji,
w uzgodnieniu z zarządcą dróg.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
1) zasady ogólne:
a) zachowuje się lokalizację obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę obiektów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem
§ 9 ust. 3, a także zmianę ich lokalizacji,
w szczególności w przypadku wystąpienia
kolizji pomiędzy zamierzeniem budowlanym
a usytuowaniem obiektów i sieci infrastruktury technicznej - na warunkach określonych
przez ich zarządców, po zawarciu umowy
określającej w szczególności strony ponoszące koszty tej zmiany,
c) zmiana lokalizacji obiektów i sieci infrastruktury technicznej, o której mowa w pkt 1b, nie
może naruszać ustaleń zmiany planu oraz
praw osób trzecich,
d) nowe i modernizowane sieci infrastruktury
technicznej należy prowadzić przewodami
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podziemnymi,
w pierwszej
kolejności
w pasach drogowych poza jezdniami oraz
w obrębie przejścia pieszego,
e) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej, niż w sposób określony w pkt 1d, w szczególności równolegle
do ogrodzeń lub granic działek, pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa
w pkt 1c;
2) system wodno-kanalizacyjny:
a) zaopatrzenie w wodę − z sieci wodociągowej, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących zaopatrzenia w wodę do
celów przeciwpożarowych,
b) odprowadzanie ścieków komunalnych − systemem kanalizacji sanitarnej na miejską
oczyszczalnię ścieków,
c) odprowadzenie
wód
opadowych
i roztopowych − systemem kanalizacji deszczowej lub poprzez spływ powierzchniowy,
z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 i 5,
d) system kanalizacji należy zabezpieczyć przed
wtargnięciem
wód
wezbraniowych,
o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3;
3) system elektroenergetyczny:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną:
− z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych, na warunkach określonych przez
zarządcę sieci,
− modernizacja i budowa stacji transformatorowych oraz sieci rozdzielczej średniego
i niskiego napięcia w formie linii kablowych będzie realizowana stosownie do
potrzeb wynikających ze zmiany planu, na
podstawie zawieranych umów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
w zależności od przyjętych rozwiązań
technicznych
i oceny
ekonomicznej
przedsięwzięcia,
− dopuszcza się budowę stacji transformatorowych w miejscach z zapewnionym
dojazdem z ulicy publicznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci,
w szczególności z wykorzystaniem działek
stanowiących własność zarządcy sieci,
− projektowane stacje transformatorowe
należy lokalizować na działkach gruntu
o szerokości 8 m i długości 8,5 m, budynek stacji transformatorowej może być
usytuowany w odległości do 1,5 m od
granicy działki,
b) zaopatrzenie w gaz:
− z istniejącej i planowanej rozdzielczej sieci
gazowej, na warunkach określonych przez
zarządcę sieci,
− rozbudowa sieci gazociągów średniego
i niskiego ciśnienia oraz stacji redukcyjnopomiarowych II° następować będzie
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w oparciu o ustawę Prawo energetyczne,
jeżeli istnieć będą techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z opracowanym przez
przedsiębiorstwo energetyczne planem
rozwoju,
c) zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych
źródeł ciepła z uwzględnieniem § 10 ust. 6;
4) system telekomunikacji − obsługa z istniejącej
kanalizacji teletechnicznej i kabli telefonicznych
oraz sieci projektowanych stosownie do potrzeb
wynikających z ustaleń zmiany planu;
5) gospodarka odpadami − odbiór odpadów
w systemie zorganizowanym, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, z uwzględnieniem § 9 ust. 7.
§ 15. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu
Nie ustala tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
§ 16. Stawka procentowa
Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami
51aMN, 51bMN, 74bMN, 74cMN;
2) 0% dla terenów oznaczonych symbolami 74aZP,
067aKDD, 067bKDD, 087aKDP.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe
§ 17. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 51aMN i 51bMN
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wyłącznie w części budynku mieszkalnego obejmującej nie więcej
niż 30% powierzchni całkowitej budynku,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) forma zabudowy mieszkaniowej – wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa;
2) lokalizacja budynków − na zasadach określonych w § 9 ust. 1, budynki mieszkalne należy lokalizować w północnej części terenów, przylegającej do al. Czerwonych Maków, sytuując ich
fasady frontowe w obowiązujących liniach zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku
zmiany planu;
3) w granicy działki można sytuować, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych:
a) garaże i budynki gospodarcze, w tym poprzez łączenie budynków wzdłuż granicy
działki,
b) budynki mieszkalne − w przypadku, gdy wynika to z formy zabudowy lub jednoczesnej
realizacji budynków o podobnych gabarytach, przyjmowanych z tolerancją do 20%.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego: tereny zalicza się do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w rozumieniu przepisów odrębnych, dotyczących
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych − trzy kondygnacje wraz
z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż
12 m,
b) gospodarczych i garaży wolno stojących −
dwie kondygnacje wraz z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 5 m;
2) geometria dachów − dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu (płaskie, łupinowe, dwu
i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe), dla
dachów dwu- lub wielospadowych obowiązują
kąty nachylenia połaci symetryczne względem
kalenicy, o spadkach od 20° do 45°;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy − nie więcej
niż 30% powierzchni działki;
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego –
nie mniej niż 40% powierzchni działki.
5. Szczegółowe zasady i warunki scaleń
i podziałów nieruchomości:
1) parametry działek:
a) powierzchnia działki – co najmniej 500 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki – 18 m,
c) kąt nachylenia granic działki w stosunku do
pasów drogowych − 90°;
2) w przypadku wydzielania działek związanych
z zabudową bliźniaczą lub szeregową dopuszczalne są mniejsze parametry powierzchni i szerokości frontu działek pod warunkiem, że zachowane
będą ustalenia dotyczące kąta nachylenia granic
działek, określone w pkt 1c oraz parametry
i wskaźniki określone w ust. 4 pkt 3 i 4;
3) parametry określone w pkt 1 nie dotyczą działek
wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej.
6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna – z ulicy 021KDD
(al. Czerwonych Maków);
2) w obrębie działki należy zapewnić miejsca do
czasowego postoju i parkowania samochodów:
co najmniej jedno stanowisko na budynek, wliczając w to miejsce w garażu; w przypadku
prowadzenia usług, o których mowa w ust. 1
pkt 2a, obowiązuje zapewnienie w obrębie
działki odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju usług;
3) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej –
zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 2.
§ 18. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 74bMN i 74cMN
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wyłącznie w części budynku mieszkalnego obejmującej nie więcej
niż 30% powierzchni całkowitej budynku,
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b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) zabudowa terenów jest możliwa po wydzieleniu
działek, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w ust. 5 oraz § 12;
2) forma zabudowy mieszkaniowej – wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa;
3) lokalizacja budynków − na zasadach określonych w § 9 ust. 1;
4) w granicy działki można sytuować, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych:
a) garaże i budynki gospodarcze, w tym poprzez łączenie budynków wzdłuż granicy
działki,
b) budynki mieszkalne − w przypadku, gdy wynika to z formy zabudowy lub jednoczesnej
realizacji budynków o podobnych gabarytach, przyjmowanych z tolerancją do 20%.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego: tereny zalicza się do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w rozumieniu przepisów odrębnych, dotyczących
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych − trzy kondygnacje wraz
z poddaszem użytkowym, lecz nie więcej niż 12 m,
b) gospodarczych i garaży wolno stojących
− dwie kondygnacje wraz z poddaszem
użytkowym, lecz nie więcej niż 5 m;
2) geometria dachów − dopuszcza się różne rodzaje kształtu dachu (płaskie, łupinowe, dwu
i wielospadowe, szczytowe i naczółkowe), dla
dachów dwu- lub wielospadowych obowiązują
kąty nachylenia połaci symetryczne względem
kalenicy, o spadkach od 20° do 45°;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy − nie więcej
niż 30% powierzchni działki;
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego –
nie mniej niż 40% powierzchni działki.
5. Szczegółowe zasady i warunki scaleń
i podziałów nieruchomości:
1) parametry działek:
a) powierzchnia działki – co najmniej 500 m2,
b) minimalna szerokość frontu działki − 18 m,
c) kąt nachylenia granic działek w stosunku do
pasa drogowego ulicy obsługującej − 90°;
2) w przypadku wydzielania działek związanych
z zabudową bliźniaczą lub szeregową dopuszczalne są mniejsze parametry powierzchni i szerokości frontu działek pod warunkiem, że zachowane
będą ustalenia dotyczące kąta nachylenia granic
działek, określone w pkt 1c oraz parametry
i wskaźniki określone w ust. 4 pkt 3 i 4;
3) parametry określone w pkt 1 nie dotyczą działek
wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej.
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6. Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna: terenu 74bMN – z ulic
066KDD i 067aKDD, terenu 74cMN – z ulic
067aKDD i 067bKDD;
2) w obrębie działki należy zapewnić miejsca do
czasowego postoju i parkowania samochodów:
co najmniej jedno stanowisko na budynek, wliczając w to miejsce w garażu; w przypadku
prowadzenia usług, o których mowa w ust. 1
pkt 2a, obowiązuje zapewnienie w obrębie
działki odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju usług;
3) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej –
zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 2.
§ 19. Teren zieleni urządzonej, oznaczony
symbolem 74aZP
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe – zieleń urządzona;
2) dopuszczalne:
a) usługi rekreacji i sportu − budowle rekreacyjne i sportowe z zapleczem sanitarnoszatniowym i gospodarczym, obiekty małej
architektury,
b) usługi rozrywki oraz handlu i gastronomii
z wykorzystaniem tymczasowych, rozbieralnych obiektów niezwiązanych trwale z podłożem − ogródki gastronomiczne, stragany,
namioty, kioski i inne obiekty związane
z okazjonalnymi imprezami,
c) ścieżki piesze i rowerowe,
d) place i parkingi związane z obsługą terenu,
e) sieci i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje realizacja zagospodarowania na
podstawie kompleksowego projektu;
2) w ukształtowaniu form powierzchni ziemi
i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić
uwarunkowania wynikające z sąsiedztwa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz ustalenia zawarte w § 10 ust. 7.
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi trwale związanymi z gruntem, z wyjątkiem budynków zaplecza, o których mowa w ust. 1 pkt 2a
oraz obiektów infrastruktury;
2) maksymalna wysokość obiektów budowlanych
– nie więcej niż 5 m;
3) geometria dachu − dopuszcza się różne rodzaje
kształtu dachu, w przypadku stosowania dachów dwu- lub wielospadowych kąt nachylenia
głównych połaci nie może być większy niż 45°;
4) wskaźnik powierzchni zabudowy − nie więcej
niż 10% powierzchni terenu;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynna − co
najmniej 60% powierzchni terenu.
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4. Szczegółowe zasady i warunki scaleń
i podziałów nieruchomości − dopuszcza się wydzielanie działek wyłącznie pod obiekty infrastruktury technicznej.
5. Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna – z ulic klasy dojazdowej 08KDD i 067aKDD;
2) w obrębie terenu należy zapewnić miejsca parkingowe stosownie do potrzeb, wynikających
w szczególności z dopuszczalnego przeznaczenia terenu;
3) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej −
zgodnie z zasadami określonymi w § 14 ust. 2.
§ 20. Tereny komunikacji – ulice dojazdowe,
oznaczone symbolami 067aKDD i 067bKDD
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe − pas drogowy ulicy publicznej
klasy dojazdowej;
2) dopuszczalne:
a) parkingi,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
c) zieleń.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) szerokość pasa drogowego – 10 m z poszerzeniem na urządzenie placu do zawracania;
2) elementy pasa drogowego: przekrój jednojezdniowy, z zastrzeżeniem pkt 3, jezdnia
o szerokości co najmniej 5 m z placem do zawracania, urządzenia związane z obsługą
i ochroną drogi, usprawnieniem ruchu oraz
ochroną środowiska, możliwa lokalizacja parkingów przyulicznych;
3) dopuszcza się realizację ulicy w formie ciągu
pieszo-jezdnego;
4) części terenu niestanowiące nawierzchni
utwardzonych należy zagospodarować zielenią;
5) dopuszcza się budowę obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanych
z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi oraz w porozumieniu z zarządcami
infrastruktury technicznej.
3. Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
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1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
− do kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem
§ 10 ust. 4;
2) oświetlenie − z sieci oświetlenia ulicznego.
§ 21. Teren komunikacji – przejście piesze,
oznaczone symbolem 087aKDP
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe – przejście piesze;
2) dopuszczalne:
a) ścieżka rowerowa,
b) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
c) zieleń.
2. Parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu:
1) szerokość pasa terenu – 5 m;
2) elementy pasa terenu: chodnik, możliwość lokalizacji ścieżki rowerowej;
3) część terenu niestanowiącą nawierzchni utwardzonej należy zagospodarować zielenią;
4) dopuszcza się budowę obiektów i sieci infrastruktury technicznej, w tym niezwiązanych
z obsługą techniczną drogi, na warunkach zarządcy drogi oraz w porozumieniu z zarządcami
infrastruktury technicznej.
3. Zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną:
1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
− do kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem
§ 10 ust. 4;
2) oświetlenie − z sieci oświetlenia ulicznego.
Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnica.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodnicząca Rady:
Ewa Szymańska
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Poz. 900
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/
/419/10 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 lutego 2010 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/
/419/10 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 lutego 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu
Do wyłożonego w dniach od 22 grudnia 2009 r. do 18 stycznia 2010 r. do publicznego wglądu projektu
zmiany planu, w wyznaczonym dla wnoszenia uwag terminie do dnia 1 lutego 2010 r. nie wniesiono
żadnej uwagi.
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Poz. 900,901
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/
/419/10 Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 22 lutego 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4
(jednostki 51ZP, 74ZP, 067KDD) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Legnicy, uchwalonego uchwałą nr XLIV/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
28 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony – uchwała nr XXX/264/08 Rady Miejskiej
Legnicy z dnia 27 października 2008 r.).
2. W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74ZP,
067KDD) zostały zapisane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, obejmujące rozbudowę: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układu drogowego (budowa dróg klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami 067aKDD i 067bKDD oraz przejścia pieszego,
oznaczonego symbolem 087aKDP).
§ 2. Inwestycje, o których mowa w § 1 ust. 2, będą finansowane ze środków budżetu Gminy oraz ze
środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem § 3.
§ 3. 1. Inwestycje mogą być realizowane na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/516/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji
i remontów. Zgodnie z § 8 ust. 1 cyt. uchwały “szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania” podejmowanych inwestycji określane będą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych
pomiędzy Prezydentem Miasta a inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć.
2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym emisję obligacji komunalnych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego.
§ 4. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
90 0
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UCHWAŁA NR XLVI/322/10
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ
z dnia 28 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) oraz 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, z póź. zmianami) oraz uchwały nr XXXI/
/180/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 listopada
2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna, a także po
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Leśna, zatwierdzonym przez Radę Miejską w Leśnej uchwałą
nr XXVII/157/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., uchwala
się co następuje:
Rozdział 1
Przedmiot i zakres ustaleń planu
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie
i Wolimierz, zwaną dalej „planem”, w granicach
określonych na rysunkach planu, stanowiących
załączniki graficzne do niniejszej uchwały.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący załącznik graficzny nr 1 do uchwały (dz. nr 536/5,
obręb Leśna);
2) rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący załącznik graficzny nr 2 do uchwały (dz.
nr: 861/9, 861/7 i 861/5, obręb Leśna);
3) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 3 do uchwały (dz. nr 85/7,
obręb Miłoszów);
4) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 4 do uchwały (dz. nr: 113/7
i 115/3, obręb Miłoszów);
5) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 5 do uchwały (dz. nr 124/1,
obręb Miłoszów);
6) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 6 do uchwały (dz. nr: 394,
396, cz. 405dr. i 416/2, obręb Świecie);
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7) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 7 do uchwały (cz. dz.
nr 386/3, obręb Świecie);
8) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 8 do uchwały (cz. dz.
nr 476/8, obręb Świecie);
9) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik graficzny nr 9 do uchwały (cz. dz.
nr 21/2, cz. dz. nr 8 i cz. dz. nr 10, obręb Wolimierz);
10) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący
załącznik graficzny nr 10 do uchwały (cz. dz.
nr 13 i cz. dz. nr 32, obręb Wolimierz);
11) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący
załącznik graficzny nr 11 do uchwały (cz. dz.
nr 138, obręb Wolimierz);
12) rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący
załącznik graficzny nr 12 do uchwały (cz. dz.
nr 62/1, obręb Wolimierz);
13) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu – załącznik
nr 13;
14) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania –
załącznik nr 14.
3. Załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią integralną część niniejszej uchwały.
4. Plan określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe
zasady
i warunki
scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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§ 2. Ilekroć w planie używa się określeń takich
jak:
1) „plan” – należy przez to rozumieć zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla części
obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz;
2) „podstawowe przeznaczenie terenu ” – należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które
w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu;
3) „uzupełniające przeznaczenie terenu” − należy
przez to rozumieć przeznaczenie, które może
być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego i które nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania terenu;
4) „gabaryt obiektu” − należy przez to rozumieć
zasadnicze wymiary obiektu budowlanego,
określające jego wysokość i wymiary ścian
zewnętrznych;
5) „linia rozgraniczająca” − należy przez to rozumieć obowiązującą linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący;
6) „nieprzekraczalna linia zabudowy” − należy
przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego obiektu;
7) „teren” − należy przez to rozumieć wydzielony
liniami
rozgraniczającymi
obszar
o określonym w planie przeznaczeniu, oznaczony odpowiednim symbolem użytkowania;
8) „tymczasowe zagospodarowanie” − należy
przez to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania z terenu do momentu docelowego
zainwestowania zgodnego z przeznaczeniem
terenu określonym zapisami planu;
9) „uciążliwości” − należy przez to rozumieć zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące i in.;
10) „wskaźniku zabudowy” – należy przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zabudowy budynku do powierzchni
odpowiadających im działek lub terenów;
11) „wymagany układ kalenicy” − należy przez to
rozumieć ustalony przebieg najdłuższego odcinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy,
ulicy lub ciągu pieszego;
12) „zabudowa” − należy przez to rozumieć budynki
lub
zespoły
budynków
wraz
z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi z ich obsługą.
13) „tereny usług” – należy przez to rozumieć
następujące przeznaczenie terenu:
− handel detaliczny i hurtowy (o powierzchni
sprzedaży nie większej niż 400 m2;
− administrację i obsługę działalności gospodarczej (biura, banki, pośrednictwo finansowe i prawne, wynajem nieruchomości);
− hotelarstwo, gastronomię i turystykę;
− sport i rekreację;
− kulturę i rozrywkę;
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− edukację i oświatę.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 3. 1. Wyznacza się tereny o następującym
przeznaczeniu podstawowym:
1) MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;
2) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;
3) U – tereny usług;
4) KD-D – tereny dróg publicznych, dojazdowych.
2. Oznaczenia na rysunku planu sieci infrastruktury technicznej, dróg publicznych, położone poza
obszarem opracowania planu nie są ustaleniami
obowiązującymi i stanowią jedynie informację.
3. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych
zasadach zagospodarowania wydzielają na rysunku planu linie rozgraniczające obowiązujące.
4. Ustalenia dla poszczególnych terenów
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe
ustalenia planu”.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 4. Ustalenia dla poszczególnych terenów
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe
ustalenia planu”.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 5. 1. Tereny objęte zmianą planu przedstawione na załącznikach graficznych nr 1 i 2 położone są w granicach Obszaru Chronionego krajobrazu, utworzonego na mocy uchwały XXXVII/339/93
Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca
1993 r.
2. Dla terenów objętych miejscowym planem
ustala się:
1) odpady komunalne gromadzone w zamykanych
kubłach, wywożone na składowisko odpadów
komunalnych; dopuszcza się gromadzenie odpadów biodegradowalnych zgodnie z przepisami odrębnymi; nie przewiduje się wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych
dla środowiska i zdrowia ludzi;
2) preferowanie wprowadzanie jako paliw gazu
i oleju opałowego oraz innych ekologicznych
nośników energii i paliw, dla wyeliminowania
tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń powietrza;
3) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu
lub w obiektach nie zadaszonych materiałów
powodujących pylenie;
4) ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu 40 dB w porze nocy
i 50 dB w porze dnia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 45 dB w porze nocy
i 55 dB w porze dnia dla zabudowy zagrodowej,
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej
i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
5) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko;
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6) prowadzona działalność usługowa nie może
powodować uciążliwości dla środowiska
i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki,
do której inwestor posiada tytuł prawny;
7) należy dążyć do zachowania zieleni wysokiej.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RM,
2.RM ustala się:
1) budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi
związane
powinny
być
zaprojektowane
i wykonane w sposób zabezpieczający przed
wydzielaniem szkodliwych substancji;
2) w przypadku gdy nie można uniknąć wydzielania się szkodliwych substancji, należy przewidzieć właściwą wentylację, aby stężenia tych
substancji nie przekraczały dopuszczalnych
norm, określonych w odrębnych przepisach;
3) izolacja wodoszczelna dna i skarp zbiorników
ziemnych na płynne odchody zwierzęce powinna być wykonana z trwałych materiałów izolacyjnych;
4) płyta do składowania obornika powinna mieć
dno i ściany nieprzepuszczalne;
5) prowadzona działalność rolnicza i hodowlana
nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki, do której inwestor nabył tytuł prawny.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 6. 1. Pod względem ochrony krajobrazu kulturowego, przy projektowaniu nowej zabudowy
należy nawiązać do miejscowych historycznych
wzorców zachowując skalę budynków, formę zabudowy, detal i stosować w wystroju elewacji materiały naturalne tj. drewno, kamień, cegłę, dachówkę ceramiczną lub inne materiały ekologiczne. Zabrania się stosowania okładzin na elewacji
z pcv.
2. W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych tzn. zabytków nieruchomych, będących
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się
w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytków
ruchomych, będących tymi wytworami (np. naczynia ceramiczne lub ich fragmenty, narzędzia kamienne lub metalowe, mury kamienne lub ceglane, konstrukcje drewniane, monety i inne precjoza)
należy:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty zabytek archeologiczny;
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, zabytek archeologiczny i miejsce jego
odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o fakcie Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegaturę w Jeleniej Górze.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 7. Nie wprowadza się ustaleń ze względu na
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.
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Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 8. 1. Ustalenia dla poszczególnych terenów
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe
ustalenia planu”.
2. Dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych i zaopatrzenia w gaz nie jest wymagane
zachowanie linii zabudowy oraz parametrów dotyczących konstrukcji i kształtu dachów.
Rozdział 8
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów, w tym
terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych
§ 9. W obszarze objętym zmianą planu nie
występują obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny
górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych.
Rozdział 9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 10. 1. Ustala się niżej wymienione zasady
i warunki podziału nieruchomości:
1) obowiązek wykonywania podziałów w sposób
zapewniający dostęp do ulicy publicznej, dojazdowej lub ulicy wewnętrznej;
2) dopuszcza się wyznaczenie drogi wewnętrznej
o szerokości minimum 5,0 m, łączącej nową
działkę z ulicami publicznymi.
2. Ustalenia dla poszczególnych terenów
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe
ustalenia planu”.
Rozdział 10
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy
§ 11. Dla terenów objętych ustaleniami planu
ustala się:
1) zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów
betonowych;
2) dopuszczenie stosowania elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek
w ogrodzeniach posesji.
Rozdział 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. 1. Podstawowy układ komunikacji drogowej w obszarze objętym planem tworzą drogi
dojazdowe KD-D w liniach rozgraniczających
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o szerokości 10,0 m (w granicach opracowania po
2,0 – 3,5 m na poszerzenie dróg).
2. Tereny dróg publicznych, dojazdowych,
oznaczone w planie symbolem KD-D i przewidziane na poszerzenie dróg stanowią jedynie rezerwę
pod ich przyszłe poszerzenie.
3. Obsługa projektowanych terenów z dróg
publicznych na warunkach określonych przez administratora drogi.
4. Ustalenia dla poszczególnych terenów
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe
ustalenia planu”.
§ 13. 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu
miejskiego, według warunków przyłączenia do
sieci wodociągowej wydanymi przez administratora sieci lub we własnym zakresie ze studni.
2. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji
miejskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez
administratora sieci lub we własnym zakresie do
szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RM,
2.RM ustala się:
− obornik gromadzony będzie na płycie do składowania obornika i następnie sprzedawany lub
wywożony na pola;
− nieczystości ciekłe (gnojowica) – do szczelnego,
bezodpływowego zbiornika na płynne odchody
zwierzęce, wywożone do stacji zlewnej przy
oczyszczalni ścieków.
4. Odprowadzanie wód opadowych na teren
własny nieutwardzony.
5. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych
źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej
wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. Dla
miejscowości zgazyfikowanych (Leśna, Miłoszów)
zaopatrzenie w gaz – z dystrybucyjnej sieci gazowej w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora
sieci, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Dla pozostałych miejscowości (Świecie, Wolimierz)
ewentualna budowa rozdzielczej sieci gazowej
w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze, jeżeli
zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego. W stosunku do projektowanych gazociągów należy przewidzieć strefy
kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi.
6. Dla zaopatrzenie w energię elektryczną
przyjmuje się następujące ustalenia:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia do sieci
energetycznej wydanymi przez operatora sieci;
w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania w zakresie zasilania w energię
elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie będzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji
transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia oraz niskiego napięcia odpowiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie
z warunkami wydanymi przez operatora sieci;
określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości
stacji transformatorowych będzie możliwe po
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określeniu zaopatrzenia na moc; w przypadku
konieczności budowy stacji transformatorowych na terenie objętym niniejszym planem,
operator sieci wskaże miejsca pod ich budowę;
jeżeli operator sieci nie będzie mógł pozyskać
wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji
transformatorowych istnieje możliwość innej
lokalizacji;
2) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest
wymagane zachowanie linii zabudowy;
3) dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym; sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi operator sieci;
4) wszystkie istniejące na obszarze opracowania
urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie
terenu, zachowując bezpieczne odległości
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
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7. Środki łączności – przyłącze z sieci wg technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych
przez zakład telekomunikacji.
8. Rozbudowa i wszelkie zmiany w układzie
sieci infrastruktury technicznej (w tym przełożenie
lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest
możliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
9. Gospodarowanie odpadami – odpady komunalne do zamykanych kubłów, wywożone na
składowisko odpadów komunalnych.
Rozdział 12
Sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów

§ 14. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego
sposobu użytkowania lub możliwość czasowego
wykorzystania terenu na inne funkcje niż wskazane
w planie, pod warunkiem nie powodowania zanieczyszczeń środowiska oraz nie stwarzania utrudnień w funkcjonowaniu i zagospodarowaniu terenów i obiektów sąsiadujących.
Rozdział 13

Szczegółowe ustalenia planu
§ 15.

I

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

II

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

III

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

IV

V

VI

VII

Treść ustaleń
1.U Tereny usług
Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki gospodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty budynków
istniejących. Budowa budynków uzupełniających układ zabudowy. Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej
lub w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy
budynkami. Dopuszcza się realizację obiektów na granicy działki.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 4,2 –
9,0 m od pasa drogowego drogi zbiorczej KD-Z. Maksymalny
wskaźnik zabudowy : 0,45.Maksymalna wysokość do kalenicy:
do 13 m. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
połaci 20−45°.
Nie ustala się.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej KD-Z (o nr ew.
gr 509). Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie
z ustaleniami § 13.
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§ 16.
I

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

II

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

III

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

IV

V

VI

VII

Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
2.U Tereny usług
Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki gospodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi
i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury
technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub
w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy budynkami
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 5,0 od
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D; − jako linia nieprzekraczalna w odległości 10,0 od granicy lasu. Maksymalny wskaźnik
zabudowy : 0,45. Maksymalna wysokość do kalenicy: do 13 m.
Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20 −
45°.
Nie ustala się.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi dojazdowej KD-D (o nr
ew. gr 861/11).Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej
zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 17.
I

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

II

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

III

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

IV

V

VI

VII

Treść ustaleń
3.U Tereny usług
Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki gospodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty budynków
istniejących. Budowa budynków uzupełniających układ zabudowy. Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej
lub w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy
budynkami. Dopuszcza się realizację obiektów na granicy działki.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,45.Maksymalna wysokość do kalenicy: do 11 m. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20−45°.
Nie ustala się.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 115/5). Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie
z ustaleniami § 13.
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§ 18.
I

II
III
IV

V

VI

VII

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
1.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej
Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci
infrastruktury technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m
od pasa drogowego drogi zbiorczej KD-Z; − jako linia nieprzekraczalna w odległości 10,0 od granicy lasu. Maksymalny wskaźnik
zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy
usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy
jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodarczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz
20−45° dla budynków gospodarczych.
Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej KD-Z (o nr ew. gr
155).Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie
z ustaleniami § 13.

§ 19.
I

II
III
IV

V

VI

VII

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
2.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej
Budynki gospodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci
infrastruktury technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Nie ustala się linii zabudowy, lokalizacja obiektów zgodnie
z przepisami odrębnymi. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25
dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy usługowej.
Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodarczych.
Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30−45°
dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 20−45° dla budynków gospodarczych.
Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 111).Obsługa
w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13.
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§ 20.
I

II
III
IV

V

VI

VII

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
3.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej
Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci
infrastruktury technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D. Maksymalny wskaźnik
zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy
usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy
jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodarczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu
połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz
20−45° dla budynków gospodarczych.
Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2.

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 130).Obsługa
w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 21.
I

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

II
III
IV

V

VI

VII

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
4.MN,U; 5.MN,U; 6.MN,U; 7.MN,U; 8.MN,U; 9.MN,U; 10.MN,U;
11.MN,U; 12.MN,U; 13.MN,U; Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub usługowej
Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci
infrastruktury technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m
od pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D; − jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m od pasa drogowego drogi lokalnej
KD-L (dla terenu 13.MN,U).jako linia nieprzekraczalna w odległości
6,0 m od pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D. Maksymalny
wskaźnik zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla
zabudowy usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla
zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków
gospodarczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o nachyleniu połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej
i usługowej oraz 20−45° dla budynków gospodarczych.
Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2.

Obsługa komunikacyjna terenu: − 4.MN,U: z drogi (o nr ew. gr
393); − 5.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 387 i 384); − 6.MN,U: z drogi (o
nr ew. gr 475); − 7.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 508); − 8.MN,U
i 9.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 22); − 10.MN,U i 11.MN,U: z drogi (o
nr ew. gr 7); − 12.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 59 i 37);- 13.MM,U
z drogi (o nr ew. gr 85dr).Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13.
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§ 22.
I

II
III
IV

V

VI

VII

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupełniające

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
14.MN,U; 15.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej
Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci
infrastruktury technicznej.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D (dla terenu 15.MN,U).Dla
terenu 14.MN,U nie ustala się linii zabudowy, lokalizacja obiektów
zgodnie z przepisami odrębnymi. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodarczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci
30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 20−45° dla
budynków gospodarczych.
Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2.

Obsługa komunikacyjna terenu: − 14.MN,U: z drogi (o nr ew. gr
135); − 15.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 55);Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13.

§ 23.
I

Przedmiot ustaleń planu
Symbol terenu Przeznaczenie podstawowe

Przeznaczenie uzupełniające

II

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego

III

Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

IV

V

VI

VII

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych
planem miejscowym
Zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji

Treść ustaleń
1.RM; 2.RMTereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa) i obsługa produkcji
w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, agroturystyka (m.in.
stodoły, budynki gospodarcze, stajnie, ujeżdżalnie koni, wiaty na
maszyny rolnicze).
Parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, w tym płyta obornikowa ze szczelnym zbiornikiem na gnojowicę.
Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub
w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy budynkami.
Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1.
Zgodnie z ustaleniami § 6.

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D, Maksymalny wskaźnik
zabudowy: 0,35.Wysokość do kalenicy: do 10,0 m dla budynku
mieszkalnego oraz do 9,0 m dla budynków pozostałych (gospodarczych, wiat, ujeżdżalni, stajni, stodoły).Dachy dwuspadowe lub
wielospadowe o nachyleniu połaci 30−45° dla budynku mieszkalnego oraz 20−45° dla budynków pozostałych (gospodarczych, wiat,
stajni, stodoły).Dla ujeżdżalni dopuszcza się dach o nachyleniu 10
stopni.
Nie ustala się.

Obsługa komunikacyjna terenu: − 1.RM: z drogi (o nr ew. gr 389/2);
− 2.RM: z drogi (o nr ew. gr 398/2 i 393);Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13.
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Rozdział 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r.
§ 24.
Plan ustala
stawkę procentową
o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717
z póź. zmianami).

Poz. 901
Rozdział 15
Przepisy końcowe

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
Walter Straszak
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Poz. 901
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Poz. 901
Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Poz. 901
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Poz. 901
Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6277 –

Poz. 901
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Poz. 901
Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Poz. 901
Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 11 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 13 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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, z póź. zmianami) Rada Miejska w Leśnej rozstrzyga
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesionych przez:
1. Wnoszący uwagę: Magdalena Kuźniarz, Wolimierz 191, 59-814 Pobiedna, uwaga z dnia 08.12.2009 r.,
treść uwagi: zmniejszenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wysokości 30% na wysokość 10%. Uwaga
nie została uwzględniona. uzasadnienie: w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 227, poz. 3071 z dnia 29
października 2002 r.) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalona została stawka procentowa
z wysokości 30%. W zmianie ww. planu miejscowego proponowana stawka procentowa powinna pozostać bez zmian.
2. Wnoszący uwagę: Przemysław Scheiner, ul. Zakopiańska 8/2, 59-800 Świeradów Zdrój, uwaga
z dnia 09.12.2009 r. treść uwagi: zmniejszenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której
mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wysokości 30% na
wysokość 10%. Uwaga nie została uwzględniona. uzasadnienie: w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 227,
poz. 3071 z dnia 29 października 2002 r.) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalona została
stawka procentowa z wysokości 30%. W zmianie ww. planu miejscowego proponowana stawka procentowa powinna pozostać bez zmian.
Załącznik nr 14 do uchwały nr XLVI/
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Rozstrzygnięcie 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.
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, z póź. zmianami) Rada Miejska w Leśnej rozstrzyga co następuje:
W prognozie skutków finansowych zostały uwzględnione koszty związane z budową infrastruktury
w zakresie dróg publicznych oraz nabyciem gruntów pod ich poszerzenie w kwocie 692 tys. zł. Wyżej
wymienione koszty nie wynikają wprost z zapisów planu (tereny oznaczone KD-D i przewidziane na poszerzenie dróg stanowią jedynie rezerwę pod ich poszerzenie). Realizacja wyżej wymienionych zadań
może zostać przesunięta w czasie w stopniu nieograniczonym, a także wymaga podjęcia odrębnej decyzji przez uprawniony organ o przystąpieniu do realizacji przedmiotowych inwestycji.

90 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6286 –
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UCHWAŁA NR XLIX/283/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/277/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Mirsk
Na podstawie 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
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z poźn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/277/10 Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie

miasta i gminy Mirsk wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 3 uchyla się pkt 5;
2. § 4 uchyla się.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy:
Danuta Ławnikowska

90 2
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UCHWAŁA NR XLIX/284/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/278/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Mirsk
Na podstawie 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
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z poźn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVIII/278/10 Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

90 3

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta i gminy Mirsk w § 1 uchyla
się pkt 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy:
Danuta Ławnikowska
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UCHWAŁA NR III/16/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/44/2008 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 września 2008 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze
gminy Olszyna
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku,
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/44/2008 Rady Miejskiej
w Olszynie z dnia 26 września 2008 roku w sprawie
zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inkasentami podatku rolnego określa się sołtysów wsi:
1) Biedrzychowice – Panią Mariolę Kondracką
2) Bożkowice – Panią Annę Dyda-Bruchal
3) Grodnica – Panią Barbarę Kosakowską
4) Kałużna – Panią Annę Dobrucką

5)
6)
7)
8)

Karłowice – Pana Norberta Schindzielors
Krzewie Małe – Pana Andrzeja Pydę
Nowa Świdnica – Pana Józefa Taut
Olszyna Dolna – Panią Irenę ZawadzkąTołwińską
9) Zapusta – Panią Jolantę Kozłowską”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Wróblewski
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UCHWAŁA NR III/17/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr IX/36/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób
fizycznych w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska
w Olszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr IX/36/2009 Rady Miejskiej
w Olszynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zarządzenia jego poboru od osób fizycznych w drodze inkasa § 2 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Inkasentami podatku czyni się sołtysów wsi:
1) Biedrzychowice – Panią Mariolę Kondracką
2) Bożkowice – Panią Annę Dyda-Bruchal
3) Grodnica – Panią Barbarę Kosakowską
4) Kałużna – Panią Annę Dobrucką
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5)
6)
7)
8)

Karłowice – Pana Norberta Schindzielors
Krzewie Małe – Pana Andrzeja Pydę
Nowa Świdnica – Pana Józefa Taut
Olszyna Dolna – Panią Irenę ZawadzkąTołwińską
9) Zapusta – Panią Jolantę Kozłowską”
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszyny.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Jan Wróblewski
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UCHWAŁA NR XXXV/180/2010
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze
Na postawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593,
z późn. zm.), Rada Gminy w Czarnym Borze
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/95/2004 Rady Gminy
w Czarnym Borze z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czarnym Borze dodaje się do Rozdziału II § 4 pkt 9 w brzmieniu: Prowadzenie postępowań i wydawania decyzji w zakresie objętym

ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów(Dz. U. Nr 192,
poz. 1378, z późń. zm.)”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Czarnym Borze.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Henryka Wyszowska
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UCHWAŁA NR XXXV/182/2010
RADY GMINY CZARNY BÓR
z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm), w związku
z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) Rada Gminy
w Czarnym Borze uchwala, co następuje:

w tym do wydawania w tych sprawach decyzji
administracyjnych.
§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1
udziela się na czas nieokreślony do odwołania.

§ 1. Upoważnia sie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy w Czarnym Borze.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Henryka Wyszowska
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UCHWAŁA NR XXXII/176/2010
RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI
z dnia 3 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXVI/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 roku Dz. U. 142, poz. 1591, ze zmianami)
oraz art. 6 ust. 12 i art. 19, pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844; ze zmianami), oraz art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst
jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136, poz. 969, ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 2. otrzymuje brzmienie: Na inkasentów
w sołectwach wyznacza się:
1) Sołectwo Czernica – Eugenia Rozum,
2) Sołectwo Chrośnica – Stanisława Bieniasz,
3) Sołectwo Janówek – Magdalena Cyroń,
4) Sołectwo Jeżów Sudecki – Władysław Jagiełło,
5) Sołectwo Dziwiszów – Grzegorz Mazepa,
6) Sołectwo Płoszczyna – Filipina Pominkiewicz,
7) Sołectwo Siedlęcin – Marian Tyka,
8) Sołectwo Wrzeszczyn – Marcin Krzywy.”

§ 1. W uchwale nr XXVI/137/2009 z dnia
25 marca 2009 roku w sprawie poboru w drodze
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego zmienionej uchwałą Rady Gminy Jeżów Sudecki, nr XXVI/152/2009 z dnia 24 czerwca
2009 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Jeżów
Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009
roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jeżów Sudecki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Artur Smolarek
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UCHWAŁA NR XLII/192/09
RADY GMINY KAMIENNA GÓRA
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra
obejmującego tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości
Krzeszów
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, oz. 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 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 w związku z uchwałą nr XV/57/07
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września
2007 w sprawie przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Kamienna Góra oraz
uchwałą nr XVII/68/2007 Rady Gminy Kamienna
Góra z dnia 26 listopada 2007 r. po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kamienna Góra zatwierdzonego uchwałą
nr VIII/41/99 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia
26 sierpnia 1999r., wraz ze zmianą studium dla
obszaru położnego we wsi Krzeszów dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości
S.A. zatwierdzoną uchwałą nr III/10/02 Rady Gminy
Kamienna Góra z dnia 28 marca 2002 r., Rada
Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra obejmującego tereny działalności
gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w miejscowości Krzeszów.
2. Granice obszaru objętego planem, o którym
mowa w ust. 1 obejmuje obszar położony
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w północnej części miejscowości Krzeszów, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na
kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000, stanowiący integralną część uchwały;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie
występują następujące elementy, których określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.):
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2
pkt 6 ustawy);
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym:
a) tereny górnicze,
b) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
3) sposoby i terminy ich tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania;
4) tereny wymagające określenia szczególnych
warunków zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objętego zmianą planu miejscowego;
2) linie rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia terenów, określające ich przeznaczenie lub zasady zagospodarowania, a także
symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów:
a) P – teren obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów,
b) ZP.1, ZP.2 – tereny zieleni urządzonej,
c) WS – teren wód powierzchniowych,
d) KDL – teren dróg publicznych – droga klasy
lokalnej;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu nie stanowią ustaleń planu:
1) Obszar ekspozycji widokowej;
2) kierunek obsługi komunikacyjnej;
3) linie elektroenergetyczne średniego napięcia
20kV;
4) projektowany przebieg gazociągu wysokiego
ciśnienia 150 w/c;
5) proponowany układ komunikacyjny dróg wewnętrznych.
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§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;
2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji
i organów międzynarodowych których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii
Europejskiej,
obowiązujące
w regulowanej
dziedzinie;
3) przeznaczeniu terenu:
a) podstawowym – należy przez to rozumieć
przeznaczenie będące dominującą formą
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim
związanych,
b) uzupełniającym – należy przez to rozumieć
przeznaczenie inne niż podstawowe, które
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe (w maksimum 40%) i nie występuje
samodzielnie na danym terenie;
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
5) obszar ekspozycji widokowej – należy przez to
rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami wzdłuż których istnieje możliwość stałego obserwowania ustalonego obiektu bądź zespołu obiektów architektonicznych lub krajobrazowych;
6) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
odległość mierzoną w pionie od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku
do najwyższej położonego punktu na połaci dachowej lub kalenicy dachu, nie wliczając kominów;
7) wskaźniku intensywności zabudowy − wartość
stanowiąca stosunek powierzchni całkowitej
kondygnacji nadziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do
powierzchni tej działki;
8) obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć wybudowane
pod ziemią, na ziemi i nad ziemią sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz
związane z nimi obiekty i urządzenia budowlane
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§ 5. 1. Ustala się teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów oznaczony na rysunku
planu symbolem P, dla których określa się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów;
2) uzupełniające:
a) teren usług komercyjnych o powierzchni
sprzedaży nie przekraczającej 400 m2,
z zastrzeżeniem lokalizacji usług związanych
z handlem lub składowaniem odpadów
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przemysłowych
I motoryzacyjnych
oraz
składowisk złomu;
b) obiekty budowlane i urządzenia obsługi komunikacji
samochodowej
i transportu,
w tym stacje paliw;
c) obiekty i urządzenia towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu (np. obiekty biurowe,
socjalne itp.)
d) parkingi;
e) place manewrowe;
f) drogi wewnętrzne;
3) ustalenia związane z przeznaczeniem podstawowym obowiązują także dla przeznaczenia
uzupełniającego.
2. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) wyznacza się na rysunku planu obszar ekspozycji widokowej, w granicach którego zakazuje się
lokalizacji nośników reklamowych i tablic informacyjnych o wymiarze dłuższego boku przekraczającym 3 m oraz o powierzchni przekraczającej 4 m2;
2) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) oświetlenia zewnętrznego terenu,
c) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem stacji bazowej telefonii komórkowej oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych.
3. 1.Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagających prowadzenia prac ziemnych, ustala się
obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane
oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
2) działalność prowadzona na terenie o którym
mowa w ust. 1 realizująca ustalenia niniejszego
planu nie może powodować uciążliwości na terenach sąsiednich oraz ponadnormatywnego
obciążenia środowiska poza granicami działki,
do której inwestor posiada tytuł prawny;
3) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru
„Marciszów” − wody podziemne podlegają
ochronie na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
4) uwzględnia się lokalizację obszaru planu
w granicach projektowanego Parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku
ustanowienia obszaru chronionego, należy stosować
zasady
użytkowania
określone
w prawomocnych decyzjach administracyjnych.
4. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt
inwestora, prowadzonych przez uprawnionego
archeologa, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego;
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2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej.
5. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy − zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu,
2) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla obiektów – 8 m,
b) dla obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego (np. kominów) – 15 m;
3) ustala się maksymalną bezwzględną rzędną
wysokości dla zabudowy – 470 m n.p.m.
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
5) zasady kształtowania zabudowy:
a) formy i bryły obiektów winny być jednolite
w ramach tego samego przeznaczenia, nakazuje się stosowanie równomiernych podziałów bryły obiektów oraz podziałów na
elewacji,
b) a)nakazuje się stosowanie poziomego lub
pionowego układu okien na elewacji,
w linii poziomej okna winny być jednakowej wielkości oraz typu stolarki okiennej,
c) na elewacjach budynków nakazuje się stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak: tynków szlachetnych,
okładziny klinkierowej, ceramiki, kamienia
naturalnego, drewna lub materiałów wizualnie do nich zbliżonych,
d) obowiązuje stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim
nasyceniu pigmentem),
e) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z blachy i tworzyw sztucznych typu
„siding” (oblicówka z paneli winylowych,
PVC lub podobnych),
f) zakazuje się prowadzenia przewodów wentylacyjnych i dymowych po elewacji budynku;
6) ustala się maksymalną długość ściany obiektu
– 80 m, ściana obiektu może stanowić jedną
prostą linię na długości maksymalnie 12 m;
7) zasady kształtowania dachów: ustala się dachy płaskie lub dwu – lub wielospadowe,
o symetrycznych połaciach oraz kącie nachylenia połaci dachowej – max 15˚;
8) udział powierzchni biologicznie czynnej:
zgodnie z przepisami odrębnymi, jednak nie
mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;
9) dopuszcza się grodzenie działek ogrodzeniami
ażurowymi, umożliwiającymi ekspozycję zieleni nasadzonej wzdłuż granic działek;
10) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych
oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się wyłącznie
betonowe
słupki
i podmurówki
(w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi
z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin
imitujących te materiały);
11) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od
dróg wewnętrznych w odległości 6 m od gra-
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nicy działki wydzielonej pod drogę wewnętrzną.
6. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
a) minimalna szerokość frontu działki budowlanej:
− dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynów oraz mieszanej (np. produkcyjno-usługowej itp.) – 70m,
− dla funkcji usługowej – 30 m;
b) minimalna szerokość działki wyznaczonej
pod drogę wewnętrzną – 12 m,
c) minimalna powierzchnia działki budowlanej:
− dla
funkcji
produkcyjnej,
składów
i magazynów oraz mieszanej (np. produkcyjno-usługowej itp.) – 10.000 m2,
− dla funkcji usługowej – 2.000 m2,
d) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej
o parametrach wynikających z przepisów odrębnych;
7. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) warunki powiązań z układem zewnętrznym:
dojazd do terenu odbywać się będzie od strony
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem
KDL,
2) obsługa komunikacyjna zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu terenu odbywać się będzie
poprzez sieć dróg wewnętrznych z zastrzeżeniem zapewnienia dojazdu do wszystkich obiektów zlokalizowanych w obrębie terenu, na zasadach o których mowa w ust. 6;
3) proponuje się układ komunikacyjny dróg wewnętrznych przedstawiony na rysunku planu;
4) parametry dróg wewnętrznych:
a) minimalna szerokość drogi wewnętrznej
w liniach rozgraniczających: 12 m,
b) w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej:
− obowiązuje wydzielenie jezdni o szerokości min. 6 m;
− obowiązuje
wydzielenie
chodnika,
o parametrach zgodnymi z przepisami
odrębnymi,
− dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej, o parametrach zgodnymi z przepisami odrębnymi,
− dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
− dopuszcza się lokalizację pasa zieleni,
− dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych oraz znaków drogowych.
5) minimalne wymiary placów manewrowych:
20 m x 20 m;
6) ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych
dla
samochodów
osobowych
w oparciu
o następujące wskaźniki:
a) dla funkcji produkcyjnej, składów, magazynów oraz związanych z tą funkcją obiektów
socjalnych i biurowych: 1 miejsce parkingo-
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we w stosunku do 150 m powierzchni użytkowej obiektu na działce budowlanej;
b) dla funkcji usługowej: 1 miejsce parkingowe
w stosunku do 50 m2 powierzchni użytkowej
obiektu na działce budowlanej;
c) dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych
miejsc postojowych w bilansie miejsc postojowych usytuowanych bezpośrednio przy
granicy danej działki budowlanej za zgodą
zarządcy drogi;
7) nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości
miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych w stosunku do potrzeb działalności
prowadzonej na działce budowlanej.
8. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej:
a) ustala się zaopatrzenie w wodę z komunalnej
sieci wodociągowej, poprzez komunalną sieć
kanalizacji rozdzielczej prowadzonej pod
powierzchnią ziemi,
b) ustala się kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych, szczególnie
z parkingów terenowych, ich oczyszczanie,
zgodnie z przepisami odrębnymi, kierując się
przy tym zasadą zatrzymania wszelkich odpływów, niewymagających ze względu na
swe zanieczyszczenie odprowadzenia do kanalizacji, poprzez rozsączenie ich na gruncie
bądź odprowadzenie ich do wód otwartych,
c) ustala się obowiązek zaopatrzenia wszystkie
powierzchni utwardzone, płacy oraz dróg
wewnętrznych w sieć kanalizacji deszczowej,
d) nakazuje się gromadzenie ścieków bytowych
i przemysłowych do bezodpływowych zbiorników oraz ich wywożenie do komunalnej
oczyszczalni ścieków (do czasu budowy komunalnej sieci kanalizacyjnej) lub zbiorczej
sieci kanalizacyjnej,
e) teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować,
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed odprowadzeniem ścieków należy je odprowadzać do wydzielonych bezodpływowych lub do kanalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi,
f) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie do kanalizacji
deszczowej, przy czym dopuszcza się gromadzenie oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych do celów gospodarczych,
g) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych
oraz powierzchniowych;
2) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów,
b) odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej należy poddać odzyskowi lub
unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami odrębnymi
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c) obowiązuje stosowanie technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.
d) zapewnienie miejsc na pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów;
3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną
ustala się:
a) realizację nowych odcinków sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączami prowadzonej pod powierzchnią ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych i innych urządzeń sieci elektroenergetycznych na powierzchni ziemi;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się realizację nowych odcinków sieci
gazowej wraz z przyłączami prowadzonej
pod powierzchnią ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) w granicach terenu P dopuszcza się lokalizację, pod powierzchnią ziemi, sieci gazowej
dystrybucyjnej oraz urządzeń z nią związanych;
5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie
obiektów poprzez realizację indywidualne
i grupowe instalacji grzewczych zasilanych gazem, energią elektryczną i innymi paliwami,
o możliwie najniższej emisji zanieczyszczeń;
6) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, z wyjątkiem zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych
oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych.
9. Ustala się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30%.
§ 6. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZP –
2.ZP, dla których określa się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń urządzona;
2) uzupełniające:
a) zieleń izolacyjna,
b) zieleń o funkcjach ochronnych,
c) ścieżki pieszo-rowerowe,
d) drogi wewnętrzne.
2. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się lokalizację:
a) obiektów małej architektury,
b) oświetlenia zewnętrznego terenu,
c) obiektów i sieci infrastruktury technicznej;
2) zakazuje się lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej o których
mowa w ust. 6,
b) tablic, pylonów, szyldów reklamowych
i informacyjnych;
3) ustala się obszar wyznaczony na rysunku planu
jako obszar ekspozycji widokowej w granicach
którego nakazuje się nasadzenia zieleni
z przewagą zieleni zimozielonej o minimalnej
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wysokości 10 m, dopuszcza się utworzenie wielopiętrowego systemu zieleni.
3. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) przed rozpoczęciem robót budowlanych wymagających prowadzenia prac ziemnych, ustala się
obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane
oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie;
2) obowiązuje gęste nasadzenie zieleni, dopuszcza
się utworzenie wielopiętrowego systemu zieleni;
3) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru −
Marciszów” − wody podziemne podlegają
ochronie na zasadach określonych w przepisach
odrębnych;
4) uwzględnia się lokalizację obszaru planu
w granicach projektowanego Parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku
ustanowienia obszaru chronionego, należy stosować zasady użytkowania określone w prawomocnych decyzjach administracyjnych.
4. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1) w przypadku zamierzeń inwestycyjnych wymagających przeprowadzenia robót ziemnych inwestor jest zobowiązany do powiadomienia
właściwymi służby ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych,
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;
2) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej;
3) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt
inwestora, prowadzonych przez uprawnionego
archeologa, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego.
5. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się grodzenie działek ogrodzeniami
ażurowymi, umożliwiającymi ekspozycję zieleni
nasadzonej wzdłuż granic działek;
2) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz
ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt
betonowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz
okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te materiały).
6. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości:
1) minimalna szerokość działki wyznaczonej pod
drogę wewnętrzną – 12 m;
2) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie działek o pa-
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rametrach wynikających z przepisów odrębnych;
3) dopuszcza się wydzielania działek w ramach
więcej niż jednego przeznaczenia;
4) ustala się prostopadły bądź równoległy podział
terenu na działki, w stosunku do wyznaczonej
na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy.
7. Określa się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych;
2) budowa ścieżek pieszo-rowerowych zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3) parametry dróg wewnętrznych:
a) minimalna szerokość drogi wewnętrznej
w liniach rozgraniczających: 12 m,
b) w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej:
− obowiązuje wydzielenie jezdni o szerokości min. 6 m,
− obowiązuje wydzielenie chodnika, o parametrach zgodnymi z przepisami odrębnymi,
− dopuszcza się lokalizację ścieżki rowerowej, o parametrach zgodnymi z przepisami odrębnymi,
− dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej,
− dopuszcza się lokalizację pasa zieleni,
− dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych oraz znaków drogowych;
4) dopuszcza się zachowanie, zmianę przebiegów
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej a także lokalizację nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem prowadzenia jej pod powierzchnia
ziemi;
5) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:
a) wywóz odpadów komunalnych na zorganizowane składowisko odpadów,
b) zapewnienie miejsc na pojemniki i kontenery
służące do czasowego gromadzenia odpadów;
6) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną
poprzez:
a) realizację nowych odcinków sieci elektroenergetycznej prowadzonej pod powierzchnia ziemi,
b) dopuszcza się lokalizację, na powierzchni
ziemi, stacji transformatorowych i innych
obiektów sieci elektroenergetycznych;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się realizację nowych odcinków sieci
gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami
prowadzonej pod powierzchnią ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszcza się lokalizację, na powierzchni
ziemi, stacji redukcyjno-pomiarowych sieci
gazowych oraz urządzeń z nią związanych;
8) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych.
8. Ustala się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę
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do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30%.
§ 7. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych
oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla
którego określa się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: wody powierzchniowe, rowy odwadniające;
2) uzupełniające:
a) zieleń o funkcjach ochronnych,
b) ścieżki pieszo-rowerowe.
2. Należy prowadzić działania zmierzające do
wzbogacenia i uzupełnienia istniejących zadrzewień i zakrzewień wzdłuż cieku wodnego.
3. Parametry ścieżek pieszo-rowerowych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem prowadzenia jej pod powierzchnia ziemi
z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowych oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych.
5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w wysokości 30%.
§ 8. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDL − droga publiczna klasy lokalnej w granicach którego obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązuje wydzielenie chodnika obustronnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej;
3) dopuszcza się lokalizację pasa zieleni;
4) dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych
oraz znaków drogowych, zgodnie z przepisami
odrębnymi;
5) dopuszcza się zachowanie, zmianę przebiegów
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej a także lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem
prowadzenia jej pod powierzchnia ziemi.
2. Ustala się minimalną szerokość drogi
w liniach rozgraniczających: 14 m.
3. Parametry ścieżek pieszo-rowerowych
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych
wymagających prowadzenia prac ziemnych, ustala
się obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz
powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie.
5. Teren znajduje się w zasięgu Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru
− Marciszów” − wody podziemne podlegają
ochronie na zasadach określonych w przepisach
odrębnych.
6. Uwzględnia się lokalizację obszaru planu
w granicach projektowanego Parku Krajobrazowego Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku ustanowienia obszaru chronionego, należy stosować za-
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sady użytkowania określone w prawomocnych
decyzjach administracyjnych.
7. Ustala się, dla terenu, o którym mowa
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w wysokości 30%.

Poz. 909

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra.

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.

Przewodniczący Rady Gminy:
Zygmunt Homoncik
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Poz. 909
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 grudnia 2009 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 30 grudnia 2009 r.

90 9

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6298 –

Poz. 910

910
9 10

UCHWAŁA NR XXXIV/201/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 218/4 w obrębie wsi Ogonowice w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/
/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie
Legnickie Pole, zmienionej uchwałą Rady Gminy
Legnickie Pole nr XXIII/144/09 z dnia 30 stycznia
2009 r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 218/4, położonego w obrębie wsi Ogonowice,
po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego uchwałą
nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami tejże
Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.,
nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz
nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 213/4 we wsi
Ogonowice,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 1000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie
sprzeczne z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),
8) wskaźniku intensywności zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, łącznie z po-wierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązujących przepisów, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie literowe terenu, odnoszące się do
jego przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania,
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa (świetlica wiejska, plac zabaw);
2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń towarzysząca.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego: elementy
małej architektury, ogrodzeń itp., występujące na
terenie działki, winny cechować się estetyką
i jednolitym charakterem.
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§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu
objętego planem winny spełniać wymagania
z zakresu ochrony środowiska, określone stosownymi przepisami odrębnymi;
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy według ogólnych przepisów
budowlanych;
2) maksymalna wysokość budynku – jedna kondygnacja;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
– 0,3;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – 0,25.
§ 10. Wymagań dotyczących terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
pod-stawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnię działki – 300 mkw,
2) minimalna szerokość frontu działki – 12 m.
§ 12. Szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu
nie ustala się.
§ 13. Ustala się następujące zasady budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) wjazd na teren oznaczony symbolem U od
strony drogi gminnej – działka nr 224;
2) dostawę wody do celów bytowych i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;
3) zrzut ścieków komunalnych do komunalnej
sieci ściekowej;
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4) odprowadzenie wód opadowych do sieci
deszczowej;
5) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej
sieci elektroenergetycznej, na warunkach
określonych przez zarządcę sieci;
6) możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych i budowy stacji transformatorowych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-kablowych i napowietrznych;
7) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora);
8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w odległości do 1,5 m od granic działki;
9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne instalacje grzewcze zasilane gazem,
energią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem stałym, przy spełnieniu wymogów
ochrony środowiska;
10) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w szczelnych pojemnikach, a następnie
unieszkodliwianie na terenie składowiska odpadów;
11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.
§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 59

– 6300 –

Poz. 910
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/201/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Poz. 910
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/
/201/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/
/201/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.

9 10
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UCHWAŁA NR XXXIV/202/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 57/3 i 57/4 w obrębie wsi Księginice w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XVII/
/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie
Legnickie Pole, zmienionej uchwałą Rady Gminy
Legnickie Pole nr XXIII/144/09 z dnia 30 stycznia
2009 r. uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 57/3 i 57/4, położonego w obrębie wsi Księginice, po stwierdzeniu jej zgodności z usta-leniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego
uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami
tejże Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.,
nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz
nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 57/3 i 57/4 we wsi
Księginice,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 1000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie
sprzeczne z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),
8) wskaźniku intensywności zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, łącznie z po-wierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązujących przepisów, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie literowe terenu, odnoszące się do
jego przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MN:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń przydomowa.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
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1) projektowane budynki winny charakteryzować
się jednakowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami kształtowania zabudowy w zakresie
sposobu usytuowania na działce oraz formy
i pokrycia dachów;
2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., występujące w obrębie poszczególnych działek
budowlanych, winny cechować się estetyką
i jednolitym charakterem.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu objętego planem winny spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska, określone
stosownymi przepisami odrębnymi;
2) dachy budynków winny posiadać formę tradycyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia
połaci dachowych od 30 do 45 stopni.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości
5 m od granicy od frontu działek, od strony południowej – według rysunku planu, pozostałe
według ogólnych przepisów budowlanych;
2) maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
– 0,35;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – 0,4.
§ 10. Wymagań dotyczących terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnię działki – 700 mkw,
2) minimalna szerokość frontu działki – 18 m.
§ 12. Szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu
nie ustala się.
§ 13. Ustala się następujące zasady budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
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1) wjazd na teren oznaczony symbolem MN od
strony drogi gminnej − nr dz. 31;
2) dostawę
wody
do
celów
bytowych
i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;
3) zrzut ścieków komunalnych do komunalnej
sieci ściekowej;
4) odprowadzenie wód opadowych do sieci
deszczowej;
5) zasilanie projektowanej zabudowy w energię
elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
6) możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych i budowy stacji transformatorowych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-kablowych i napowietrznych;
7) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora);
8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w odległości do 1,5 m od granic działki;
9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne instalacje grzewcze zasilane gazem,
energią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem stałym, przy spełnieniu wymogów
ochrony środowiska;
10) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w szczelnych pojemnikach, a następnie
unieszkodliwianie na terenie składowiska odpadów;
11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.
§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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Poz. 911
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/202/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/
/202/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/203/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 159 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole
nr XVII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów
w gminie Legnickie Pole, zmienionej uchwałą Rady
Gminy Legnickie Pole nr XXIII/144/09 z dnia
30 stycznia 2009 r. uchwala się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 159, położonego w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego
uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami
tejże Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.,
nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz
nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 159 we wsi Nowa
Wieś Legnicka,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 1000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie
sprzeczne z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),
8) wskaźniku intensywności zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązujących przepisów, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie literowe terenu, odnoszące się do
jego przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MN:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń przydomowa.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego:
1) projektowane budynki, w przypadku usytuowania na działce również obiektów gospodarczych,
bądź usługowych, winny charakteryzować się
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jednakowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami kształtowania zabudowy w zakresie formy
i pokrycia dachów, wykończenia i kolorystyki
elewacji;
2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., występujące na terenie działki, winny cechować
się estetyką i jednolitym charakterem.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu objętego planem winny spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska, określone
stosownymi przepisami odrębnymi;
2) dachy budynków winny posiadać formę tradycyjną (spadziste, symetryczne), kąt nachylenia
połaci dachowych od 30 do 45 stopni.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości
5m od granicy od frontu działki, pozostałe według ogólnych przepisów budowlanych;
2) maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje, w tym poddasze użytkowe;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,3;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
– 0,35;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – 0,4.
§ 10. Wymagań dotyczących terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnię działki – 700 mkw,
2) minimalna szerokość frontu działki – 18 m.
§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: na obszarze objętym planem, pozostającym w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska Legnica, obowiązuje ograniczenie wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych do168 m nad poziom morza.
§ 13. Ustala się następujące zasady budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:

Poz. 912

1) wjazd na teren oznaczony symbolem MN od
strony drogi gminnej − nr dz. 158;
2) dostawę
wody
do
celów
bytowych
i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;
3) zrzut ścieków komunalnych do komunalnej
sieci ściekowej;
4) odprowadzenie wód opadowych do sieci
deszczowej;
5) zasilanie projektowanej zabudowy w energię
elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
6) możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych i budowy stacji transformatorowych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-kablowych i napowietrznych;
7) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora);
8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w odległości do 1,5 m od granic działki;
9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne instalacje grzewcze zasilane gazem,
energią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem stałym, przy spełnieniu wymogów
ochrony środowiska;
10) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w szczelnych pojemnikach, a następnie
unieszkodliwianie na terenie składowiska odpadów;
11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.
§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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Poz. 912
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/203/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Poz. 912
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/
/203/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/
/203/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/204/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 34/1 i 35/4 w obrębie wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole
nr XVII/93/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obszarów
w gminie Legnickie Pole, zmienionej uchwałą Rady
Gminy Legnickie Pole nr XXIII/144/09 z dnia
30 stycznia 2009 r. uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 34/1 i 35/4, położonego w obrębie wsi Bartoszów, po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego
uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami
tejże Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.,
nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz
nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 2000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 34/1 i 35/4 we wsi Bartoszów,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 2000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione po uchwaleniu planu, ale nie sprzeczne
z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia literowe terenów, odnoszące się do
ich przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem ZD:
1) przeznaczenie podstawowe – teren ogrodów
działkowych;
2) przeznaczenie uzupełniające – parking, urządzenia infrastruktury technicznej;
3) wzdłuż rzeki Wierzbiak należy pozostawić nieogrodzony pas terenu o szerokości 1,5 m dla
funkcji pasa ochronnego wzdłuż wody publicznej.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego: elementy
małej architektury, takie jak: ogrodzenie zewnętrzne, ławki w części wspólnej itp. winny cechować
się estetyką i jednolitym charakterem.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu objętego planem winny spełniać wymagania z zakresu ochrony środowiska, określone
stosownymi przepisami odrębnymi;
2) granicę terenu od strony drogi powiatowej należy obsadzić zielenią wysoką i średnią, pełniącą funkcję izolacyjną.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
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2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ze względu na funkcję terenu, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu nie ustala się.
§ 10. 1. Wymagań dotyczących terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
2. Pas terenu wzdłuż rzeki Wierzbak, oznaczony na rysunku planu, jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią, na obszarze tym obowiązują przepisy szczególne ustawy Prawo wodne.
§ 11. Ze względu na funkcję terenu, szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie ustala się.
§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: na obszarze objętym planem, pozostającym w zasięgu powierzchni ograniczających lotniska Legnica, obowiązuje ograniczenie wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych do168 m nad poziom morza.
§ 13. Ustala się następujące zasady dotyczące
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) wjazd na teren oznaczony symbolem ZD od
strony drogi powiatowej Legnica − Koskowice;
2) w części terenu przylegającej do drogi powiatowej należy wydzielić parking na około
30 miejsc;
3) dostawę wody z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie wód opadowych do potoku
Wierzbiak;
5) zasilanie terenu w energię elektryczną z sieci
elektroenergetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
6) dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych, napowietrz-

7)

8)

9)
10)
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nych lub napowietrzno-kablowych oraz budowę stacji transformatorowych napowietrznych lub wnętrzowych;
projektowane sieci elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż układów komunikacyjnych, tj.
terenów ogólnie dostępnych dla prowadzenia
sieci infrastruktury technicznej – dopuszcza się
odstępstwo od ww. zasady po uzgodnieniu
z właścicielem terenu i zarządcą sieci;
w przypadku zaistnienia kolizji planowanego
zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem elektroenergetycznym, sposób jej usunięcia wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci,
a koszty ewentualnej przebudowy sieci ponosi
inwestor;
dopuszcza się usytuowanie budynku stacji
transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;
gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach, a następnie unieszkodliwianie na terenie
składowiska odpadów;

§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/204/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/205/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 218/3 w obrębie wsi Ogonowice w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XVIII/
/105/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. o przystąpieniu
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki
nr 218/3 obręb Ogonowice w gminie Legnickie
Pole, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działki
nr 218/3, położonego w obrębie wsi Ogonowice,
po stwierdzeniu jej zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego uchwałą
nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia
30 grudnia 1998 r., zmienionego uchwałami tejże
Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 19 lipca 2004 r.,
nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. oraz
nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 213/3 we wsi
Ogonowice,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 1000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie
sprzeczne z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez
to rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni
działki (terenu),
8) wskaźniku intensywności zabudowy działki –
rozumie się przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kondygnacji nadziemnych, łącznie z powierzchnią
ogólną poddaszy, liczoną według obowiązujących przepisów, obiektów kubaturowych zlokalizowanych na działce (terenie) do powierzchni działki (terenu),
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się
przez to linię (granicę), której nie może przekroczyć zabudowa kubaturowa.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie literowe terenu, odnoszące się do
jego przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem MN:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń przydomowa.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego: elementy
małej architektury, ogrodzeń itp., występujące na
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terenie działki, winny cechować się estetyką
i jednolitym charakterem.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu
objętego planem winny spełniać wymagania
z zakresu ochrony środowiska, określone stosownymi przepisami odrębnymi;
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ustala się następujące parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy, w przypadku rozbudowy budynku, według ogólnych przepisów budowlanych;
2) maksymalna wysokość budynku – według stanu istniejącego;
3) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,35;
4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
– 0,65;
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej – 0,2.
§ 10. Wymagań dotyczących terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) minimalna powierzchnię działki – 400 mkw,
2) minimalna szerokość frontu działki – 7m.
§ 12. Szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie
ustala się.
§ 13. Ustala się następujące zasady budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) wjazd na teren oznaczony symbolem MN od
strony drogi powiatowej;
2) dostawę
wody
do
celów
bytowych
i przeciwpożarowych z sieci wodociągowej;
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3) zrzut ścieków komunalnych do komunalnej
sieci ściekowej;
4) odprowadzenie wód opadowych do sieci
deszczowej;
5) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej
sieci elektroenergetycznej, na warunkach
określonych przez zarządcę sieci;
6) możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych i budowy stacji transformatorowych, dopuszcza się budowę linii napowietrzno-kablowych i napowietrznych;
7) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, usuwanie
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarządcą sieci, na koszt właściciela terenu (inwestora);
8) linie zabudowy nie dotyczą budynków stacji
transformatorowych, dopuszcza się ich usytuowanie w odległości do 1,5 m od granic działki;
9) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne instalacje grzewcze zasilane gazem,
energią elektryczną, olejem opałowym lub paliwem stałym, przy spełnieniu wymogów
ochrony środowiska;
10) gromadzenie
odpadów
komunalnych
w szczelnych pojemnikach, a następnie
unieszkodliwianie na terenie składowiska odpadów;
11) obsługę telefoniczną z sieci przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych.
§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/
/205/10 Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/206/10
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 66/7(część) i 128/1(część) w obrębie wsi Lubień w gminie Legnickie Pole
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z późn. zmianami),
oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole nr XXIII/
/143/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. o przystąpieniu
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
we wsi Lubień w gminie Legnickie Pole, uchwala
się co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek
nr 66/7(część) i 128/1(część), położonego w obrębie
wsi Lubień, po stwierdzeniu jej zgodności
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego uchwałą nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie
Pole z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego
uchwałami tejże Rady: nr XVI/82/2004 z dnia
19 lipca 2004 r., nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
oraz nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.
3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000,
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.
§ 2. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest
mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 66/7(część) i 128/1(część)
we wsi Lubień,
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1 : 1000,
3) obowiązujących przepisach – należy przez to
rozumieć przepisy obowiązujące w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione po uchwaleniu planu, ale nie sprzeczne
z ustaleniami planu,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony
symbolem przeznaczenia,

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
na danym terenie,
6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to
rozumieć przeznaczenia inne niż podstawowe,
które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie
podstawowe,
7) powierzchni terenu biologicznie czynnej –
zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
w tym granice terenu górniczego,
3) oznaczenie cyfrowo-literowe terenu, odnoszące
się do jego przeznaczenia oraz warunków zagospodarowania.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu stanowią informacje nie będące ustaleniami
planu.
Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe
§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1 US:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu
i rekreacji – teren imprez plenerowych – scena
z zadaszeniem (wiatą), teren widowni (możliwość rozstawienia przenośnych ławek), istniejąca zieleń wysoka przy wschodniej granicy
działki – do zachowania;
2) przeznaczenie uzupełniające – parking, zieleń
urządzona, urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2 US:
1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu
i rekreacji – plac zabaw (huśtawki, zjeżdżalnia,
karuzela), boisko do gier małych, wyklucza się
zabudowę kubaturową;
2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,
urządzenia infrastruktury technicznej.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego: elementy
małej architektury, ogrodzeń itp., winny cechować
się estetyką i jednolitym charakterem.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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wszelkie inwestycje realizowane w obrębie terenu
objętego planem winny spełniać wymagania
z zakresu ochrony środowiska, określone stosownymi przepisami odrębnymi.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej:
1) na wszelkie zamierzenia i działania budowlane
należy uzyskać opinię Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków;
2) w przypadku natrafienia, w czasie prowadzonych prac ziemnych, na jakiekolwiek obiekty czy
przedmioty, które mogą pochodzić z minionych
epok, należy powiadomić służby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków;
3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie
ustala się, ze względu na ich brak w obszarze
planu.
§ 8. Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie ustala się, ze
względu na ich brak w obszarze planu.
§ 9. Ustala się następujące parametry
i wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 0,4.
§ 10. Ustala się następujące granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych
przepisów:
1. Cały teren objęty planem położony jest
w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
doliny potoku Wierzbiak. Ustala się minimalizację
negatywnego wpływu sposobu zagospodarowania
terenu na środowisko poprzez ograniczenie powierzchni sztucznie utwardzonych do wielkości nie
przekraczającej 5% powierzchni każdej z jednostek
1US, 2US.
2. Cały teren objęty planem wchodzi w skład
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią,
związanego z przepływającą obok rzeką Wierzbiak,
na obszarze tym obowiązują przepisy szczególne
ustawy Prawo wodne.
§ 11. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
scalanie i podział działek na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.
§ 12. Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: ze względu na sąsiedztwo
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ważnego krajobrazowo obiektu zabytkowego, położenie
w granicach
zespołu
przyrodniczokrajobrazowego oraz zagrożenie powodzią, cały
teren objęty planem obejmuje się zakazem zabudowy kubaturowej.
§ 13. Ustala się następujące zasady budowy,
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej:
1) wjazd na tereny oznaczone symbolami 1 US i 2
US drogą gminną od strony południowej;
2) minimalną liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych : 10;
3) odprowadzenie wód opadowych do rowów
melioracyjnych przebiegających w sąsiedztwie
i rzeki Wierzbiak;
4) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez
zarządcę sieci;
5) możliwość rozbudowy sieci elektroenergetycznej w formie linii kablowych, napowietrznych
i napowietrzno-kablowych
i budowy
stacji
transformatorowych;
6) gromadzenie odpadów w szczelnych pojemnikach, a następnie unieszkodliwianie na terenie
składowiska odpadów.
§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
nie ustala się.
Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 15. Ustala się stawkę procentową, służącą
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nieruchomości, związanej ze wzrostem jej wartości
w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 30%,
z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Dariusz Mendryk
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UCHWAŁA NR XXVII/130/10
RADY GMINY W RADWANICACH
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Radwanicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru rady gminy w Radwanicach.
Nr okręgu
wyborczego
1
2
3
4

5
6

Granice okręgu wyborczego
Drożów, Drożyna, Lipin
Borów, Dobromil, Jakubów, Łagoszów Wielki, Przesieczna
Radwanice ulice: Kościelna, Przemysłowa, Rolna, Sportowa, Stawna, Szkolna,
Włókiennicza
Radwanice ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowska,
Goździkowa, Irysowa, Jana Pawła II, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Legnicka, Mechaniczna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olchowa, Parkowa,
Polna, Prosta, Różana, Sosnowa, Spadzista, Storczykowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Wiejska, Wrzosowa
Buczyna, Nowy Dwór, Strogoborzyce
Kłębanowice, Nowa Kuźnia, Sieroszowice, Teodorów, Ułanów

Liczba wybieranych radnych
1
3
2
4

2
3

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/189/02 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2002 r.
w sprawie podziału gminy na okręgi, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu dla wyboru rady gminy w Radwanicach.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radwanicach,
Gminnej Biblioteki Publicznej i jej punktach filialnych.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria Sadowska
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 25 marca 2010 r.

NK.II.BSZ2.0911-5/10-1
Rozstrzygnięcie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały nr XLIII/301/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 lutego
2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków
w zakresie:
− § 4 ust. 3 uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6
pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
− § 14 i § 15 ust. 3 zdanie drugie uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 oraz art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela,
− § 18 pkt. 2 we fragmencie „i gimnazjum” oraz § 18 pkt 4 uchwały
w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
−

§ 22 ust. 6 uchwały w związku z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela.

UZASADNIENIE
Na sesji dnia 25 lutego 2010 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54
ust. 3 i ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
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 pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181, z późn. zm.), Rada
Miejska w Bolkowie podjęła uchwałę XLIII/301/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Bolków.
Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru dnia 1 marca 2010 r.
W trakcie postępowania organ nadzoru stwierdził, iż przepisy § 4 ust. 3, § 14, § 15 ust. 3 zdanie 2,
§ 18 pkt 2 we fragmencie „i gimnazjum”, § 18 pkt. 4 oraz § 22 ust. 6 przedmiotowej uchwały istotnie
naruszają prawo, co skutkuje ich nieważnością.
Zgodnie z normą kompetencyjną zawartą w art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34. Tym samym ustawodawca przyznając
upoważnienie do stanowienia w powyższej kwestii, ograniczył ją wyłączając spod kompetencji rady
gminy możliwości stanowienia w zakresie dodatku za wysługę lat i dokonał jego ustawowej regulacji.
Art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, przyznaje nauczycielom dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z zastrzeżeniem, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
Rada Miejska w Bolkowie stanowiąc przepis § 4 ust. 3 przedmiotowej uchwały w brzmieniu: „nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje dodatek za wysługę lat proporcjonalnie do wymiaru wynagrodzenia”, wykroczyła poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 30
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ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, jednocześnie naruszając art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, poprzez dokonanie jego nieuprawnionej modyfikacji, co stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje nieważnością § 4 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XLIII/301/10 z dnia 25 lutego 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bolków.
Z brzmienia art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wynika, że jednym z elementów „wynagrodzenia” nauczyciela jest dodatek funkcyjny. W zakresie normy kompetencyjnej zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy
Karta Nauczyciela znajduje się m.in. upoważnienie dla organu prowadzącego szkołę, będącego jednostką samorządu terytorialnego do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania w regulaminie.
Art. 39 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela stanowi, iż zmiana wysokości wynagrodzenia z innych
przyczyn (niż określone w zdaniu pierwszym artykułu 39 ust. 1) następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca
kalendarzowego. W związku z tym, że dodatek funkcyjny jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela oczywistym jest stosowanie do niego tych samych zasad. Nadto należy wskazać, iż modyfikacja zapisów ustawowych może nastąpić tylko w sytuacji, kiedy upoważnia do tego konkretna norma
kompetencyjna, bądź w czasie procedury nowelizacji ustawy poprzez zmianę dokonaną aktem prawnym
tej samej rangi.
Rada Miejską w Bolkowie ustanawiając przedmiotowy regulamin ustanowiła przepisy dotyczące
dodatku funkcyjnego m.in. w § 14 uchwały, który brzmi: „§ 14. 1. Prawo do dodatku, o którym mowa
w § 12 ust. 1 i 2 powstaje od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub
funkcji. 2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony traci
prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania, od dnia
w którym odwołanie nastąpiło.” oraz w § 15 ust. 3 zdanie drugie regulaminu, który brzmi: „W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia powierzenia obowiązków i wygasa po dniu
zaprzestania pełnienia tych obowiązków.”
Mając na uwadze wcześniejsze rozważania, należy stwierdzić, że przepisy ustanowione w § 14 oraz
§ 15 ust. 3 zdanie drugie regulaminu, stanowią rażące naruszenie art. 30 ust. 6 ustawy − Karta Nauczyciela poprzez wykroczenie poza upoważnienie ustawowe, oraz rażące naruszenie art. 39 ust. 1 zdanie
drugie ustawy − Kata Nauczyciela, poprzez dokonanie jego nieuprawnionej modyfikacji, co skutkuje
nieważnością § 14 oraz § 15 ust. 3 zdanie drugie uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XLIII/301/10
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków.
W ramach wspomnianej wcześniej normy kompetencyjnej (art. 30 ust. 6 ustawy − Karta Nauczyciela) organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego został upoważniony również
do ustalenia wysokości stawki dodatku za warunki pracy oraz określenia szczegółowych zasad jego przyznawania, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy − Karta Nauczyciela. W art. 34 ust. 2 Karta Nauczyciela ustawodawca zawarł upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, który
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określił, w drodze rozporządzenia, wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy.
Paragraf 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji 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 pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) zawiera wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy.
Przedmiotowy wykaz jest katalogiem zamkniętym, czego konsekwencją jest fakt, iż uprawnienie zawarte
w art. 30 ust. 6 ustawy − Karta Nauczyciela dotyczy wyłącznie upoważnienie do określenia wysokości
dodatku za warunki pracy, wymienione w katalogu. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego nie ma uprawnień do jego rozszerzenia, a jedynie określenia wysokości dodatku
w odniesieniu do konkretnych warunków wymienionych w rozporządzeniu.
Zgodnie z treścią uchwały nr XLIII/301/10 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu
dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków, Rada Miejska w Bolkowie rozszerzyła wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy o:
− prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w gimnazjum (§ 18 pkt 2),
− prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych,
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami (§ 18
pkt 4).
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Tym samym Rada Miejska w Bolkowie przekroczyła kompetencję ustawową wynikającą z art. 30
ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, co stanowi istotne naruszenie prawa i skutkuje nieważnością § 18
pkt 2 we fragmencie „i gimnazjum” oraz § 18 pkt. 4 uchwały Rady Miejskiej w Bolkowie nr XLIII/301/10
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków.
Pojęcie godzin ponadwymiarowych zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w art. 35 ust. 2 Karty
Nauczyciela. Zgodnie z definicją ustawową przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną
nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Ustanawiając regulamin dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bolków Rada Miejska nie miała kompetencji do modyfikacji w/w definicji
ustawowych. Norma kompetencyjna zawarta w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela upoważnia bowiem jedynie do ustalenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Podkreślić należy również, że „organ prowadzący szkołę nie może stanowić regulacji dotyczących
"wynagrodzenia" jako takiego, lecz jedynie tych jego składników, które zostały wymienione w art. 30
ust. 6 Karty Nauczyciela” (wyrok z dnia 2009.02.25 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 494/08, opublikowany w Dz. Urz. Doln 2009/125/2605).
Przenosząc powyższe rozważania na grunt uregulowań zawartych w § 22 ust. 6 regulaminu, organ
nadzoru stwierdził, iż ustanawiając odrębne wynagrodzenie dla nauczycieli realizujących dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne, wykraczające poza obowiązujące pensum, organ prowadzący szkołę ustanowił
nowy, dodatkowy rodzaj wynagrodzenia nauczyciela. Takie działanie pozbawione jest podstawy prawnej
ze względu na brak konkretnej normy prawnej upoważniającej do działania.
Jednocześnie analizując hipotezę normy zawartej w § 22 ust. 6 przedmiotowego regulaminu organ
nadzoru stwierdził, że Rada Miejska w Bolkowie dokonała modyfikacji ustawowej definicji zawartej
w art. 35 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, do czego również nie posiadała żadnego upoważnienia.
Tym samym ustanawiając przepis § 22 ust. 6 regulaminu organ stanowiący istotnie naruszył prawo
poprzez przekroczenie kompetencji zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Skutkiem bezprawnych działań jest uznanie za nieważne przepisów § 22 ust. 6 regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bolków.
Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez
organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. nr 163 poz. 1270 z późn. zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego, w terminie
30 dni od dnia jego doręczenia.

Wojewoda Dolnośląski:
Rafał Jurkowlaniec
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:
1) w punktach sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

we

Wrocławiu

Delegatura

w

Wałbrzychu,

58-300

Wałbrzych,

ul.

Słowackiego

23a–24,

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