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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/331/ 
/2010 Rady Powiatu Zgorzeleckiego  
z dnia 25 marca 2010 r. 

 

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH 

 

 

Lp. STANOWISKO 

Procent kwoty wynagrodzenia  
zasadniczego nauczyciela mianowanego  

z wykształceniem wyższym  
magisterskim 

od do 
1 Dyrektor szkoły do 10 oddziałów 55% 95% 
2 Dyrektor szkoły liczņcej  

od 11 do 20 oddziałów 
65 % 125% 

3 Dyrektor szkoły liczņcej  
od 21 do 30 oddziałów 

75% 140% 

4 Dyrektor szkoły liczņcej  
od 31 do 40 oddziałów 

85% 160% 

5 Dyrektor szkoły liczņcej  
powyżej 40 oddziałów 

105% 180% 

6 Wicedyrektor szkoły 40% 95% 
7 Kierownik warsztatów szkolnych 35% 95% 
8 Kierownik szkolenia praktycznego 30% 95% 
9 Kierownik świetlicy szkolnej 20% 80% 

10 Dyrektor Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego 

65% 115% 

11 Wicedyrektor Specjalnego  
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

40% 90% 

12 Dyrektor Młodzieżowego  
Ośrodka Socjoterapii 

55% 160% 

13 Dyrektor Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznej  

45% 90% 

14 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego 45% 90% 
15 Kierownik Biblioteki Pedagogicznej 35% 80% 
16 Dyrektor Miňdzyszkolnego Ośrodka Sportowego 35% 80% 
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UCHWAŁA NR XLIX/407/10 
 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,  
poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; 
z 2008r. 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 1990r. 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r.  
Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), w zwiņzku 
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z uchwałņ nr X/79/07 Rady Miasta Bolesławiec 
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zlokalizowanych 
w mieście Bolesławiec, po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bolesławiec przyjňtego uchwałņ Rady Miej-
skiej w Bolesławcu nr XIII/84/99 z dnia 28 września  
1999 r., ze zmianami przyjňtymi uchwałami Rady 
Miasta Bolesławiec nr XXVIII/274/04 z dnia  
22 grudnia 2004 r. oraz nr XXIX/243/08 z dnia  
29 października 2008 r. Rada Miasta Bolesławiec 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1.  Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów zlokalizowa-
nych w mieście Bolesławiec, obejmujņcy swymi 
granicami nastňpujņce obszary:  
1)  obszar nr 1 – w obrňbie ulic S. Staszica –  

F. Jezierskiego,  
2)  obszar nr 2 – w obrňbie ulic Graniczna –  

J.I. Kraszewskiego,  
3)  obszar nr 3 – przy ul. Kościuszki,  

2.  Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ:  
1)  załņczniki graficzne o numerach od 1 do 3 – 

rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiņcy inte-
gralnņ czňśń uchwały,  

2)  załņcznik nr 4 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

§ 2. 1.  W granicach obszaru objňtego planem 
nie wystňpujņ nastňpujņce elementy, których okre-
ślenie jest obowiņzkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawņ:  
1)  przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy), wymagajņce ich ukształtowania,  
2)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych,  

3)  obszary wymagajņce określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości.  

§ 3. 1.  Nastňpujņce oznaczenia na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami uchwały:  
1)  granica obszaru objňtego planem,  
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania,  
3)  oznaczenia poszczególnych terenu zawierajņce:  

a)  symbol literowy jednostki urbanistycznej,  
w której położony jest teren objňty ustaleniami 
planu,  

b)  symbol określajņcy przeznaczenie terenu,  
c)  numer terenu wyróżniajņcy go spośród innych 

terenów,  
4)  obowiņzujņce linie zabudowy,  
5)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
6)  miejsca zmiany typu linii zabudowy,  

2.  Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu majņ charakter informacyjny i nie sņ 
obowiņzujņce:  
1)  orientacyjne linie podziału na działki budowla-

ne,  
2)  orientacyjna lokalizacja budynku,  
3)  gazociņg wysokiego ciśnienia DN 300 6,3 MPa 

wraz ze strefņ ochronnņ.  

§ 4. 1.  Ilekroń w uchwale jest mowa o:  
1)  elewacji frontowej – należy przez to rozumień 

zewnňtrznņ powierzchniň ściany budynku 
z wszystkimi znajdujņcymi siň na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, drogi 
wewnňtrznej lub placu, w której najczňściej 
umieszczone jest główne wejście do budynku,  

2)  froncie działki - należy przez to rozumień czňśń 
działki budowlanej, która graniczy z drogņ  
(z której najczňściej odbywa siň główny wjazd 
lub wejście na działkň), w kierunku której zwró-
cona jest elewacja frontowa budynku usytu-
owanego na tej działce,  

3)  jednostce urbanistycznej – należy przez to ro-
zumień obszar wydzielony ze struktury miasta 
w oparciu o model funkcjonalno-przestrzenny 
miasta przyjňty w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Bolesławiec (uchwała Rady Miejskiej 
w Bolesławcu nr XIII/84/99 z dnia 28 września 
1999 r., ze zmianami przyjňtymi uchwałami Ra-
dy Miasta Bolesławiec nr XXVIII/274/04 z dnia 
22 grudnia 2004r. oraz nr XXIX/243/08 z dnia  
29 października 2008 r.) oznaczony literņ A, B, C, 
D, E, F, G, H, I lub J,  

4)  linii zabudowy:  
a)  nieprzekraczalnej − należy przez to rozumień 

liniň ograniczajņcņ obszar (samodzielnie lub 
łņcznie z liniami rozgraniczajņcymi teren), na 
którym dopuszcza siň wznoszenie budynków 
oraz określonych w ustaleniach planu rodza-
jów budowli naziemnych nie bňdņcych li-
niami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia te-
renu lub urzņdzeniami terenowymi komuni-
kacji,  

b)  obowiņzujņcej − należy przez to rozumień li-
niň, wzdłuż której wymaga siň usytuowania 
elewacji frontowej przynajmniej jednego 
budynku zwiņzanego z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu; dla pozostałych budyn-
ków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych nie bňdņcych 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia 
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terenu lub urzņdzeniami terenowymi komu-
nikacji linia ta stanowi nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy,  

5)  planie – należy przez to rozumień ustalenia do-
tyczņce obszaru określonego w § 1 uchwały,  

6)  powierzchni użytkowej − należy przez to rozu-
mień powierzchniň pomieszczeń służņcych do 
zaspokojenia potrzeb zwiņzanych bezpośrednio 
z przeznaczeniem budynku (lub jego wydzielo-
nej czňści), mierzonņ po wewnňtrznej długości 
ścian na poziomie podłogi, za wyjņtkiem po-
wierzchni klatek schodowych oraz szybów 
dźwigowych. Powierzchniň pomieszczeń lub ich 
czňści oraz czňści kondygnacji o wysokości 
w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza siň do 
powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli 
wysokośń jest mniejsza niż 1,40 m, powierzch-
niň tň pomija siň,  

7)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mień powierzchniň terenu zajňtņ przez budynek 
w stanie wykończonym, liczonņ w zewnňtrznym 
obrysie murów przyziemia, mierzonņ na pozio-
mie terenu,  

8)  przepisach odrňbnych – należy przez to rozu-
mień aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy 
miňdzynarodowe, prawodawstwo organizacji i 
organów miňdzynarodowych których Rzeczpo-
spolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii 
Europejskiej, obowiņzujņce w regulowanej 
dziedzinie,  

9)  przeznaczeniu terenu:  
a)  podstawowym należy przez to rozumień 

przeznaczenie bňdņce dominujņcņ formņ 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
zwiņzanych,  

b)  równorzňdnym  należy przez to rozumień 
rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniajņce 

siň w dowolnych proporcjach lub bňdņce 
zamiennym sposobem zagospodarowania 
terenu oraz obiektów z nim zwiņzanych,  

c)  uzupełniajņcym – należy przez to rozumień 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe i nie wystňpuje samodzielnie 
na danym terenie,  

10)  terenie – należy przez to rozumień obszar 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi i oznaczony symbo-
lem,  

11)  usługach nieuciņżliwych − rozumiane jako 
usługi o lokalnym zasiňgu obsługi, nie zalicza-
ne do rodzajów przedsiňwziňń mogņcych zna-
czņco oddziaływań na środowisko (mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na środowisko 
lub mogņcych potencjalnie znaczņco oddzia-
ływań na środowisko, jeżeli obowiņzek oceny 
oddziaływania przedsiňwziňcia na środowisko 
zostanie stwierdzony przez organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, zgodnie z przepisami odrňbnymi) 
oraz nie wymagajņce stałej obsługi transpor-
towej samochodami o nośności powyżej 3.5 t,  

12)  urzņdzeniach towarzyszņcych – należy przez to 
rozumień urzņdzenia niezbňdne do prawidło-
wego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiņce wyposażenie terenu, takie jak 
sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
dojścia i dojazdy, place manewrowe i posto-
jowe oraz obiekty małej architektury,  

13)  wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mień wartośń stanowiņcņ stosunek łņcznej 
powierzchni zabudowy, do powierzchni działki 
budowlanej.  
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Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe  

§ 5.  
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Prezydentowi Miasta Bolesławiec.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-

wym Województwa Dolnoślņskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzňdu Miasta Bolesławiec.  

 
 

Przewodniczņca Rady Miasta: 
Janina Urszula Piestrak-Babijczuk 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/ 
/407/10 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 31 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/407/10 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 31 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/407/10 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 31 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/ 
/407/10 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 31 marca 2010 r. 
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