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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/29/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic  
administracyjnych miasta w Jaworze 

 
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia  

do publicznego wglądu Rada Miejska w Jaworze nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/29/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic  
administracyjnych miasta w Jaworze, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  
do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR IX/30/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora  
dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej 

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. zm.), art. 20  
ust. 1 i art. 27 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 związku z uchwałą nr XLI/213/09 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 29 września 2009r., po stwier-
dzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jawora Rada Miejska w Jaworze uchwala, co na-
stępuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora 
dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiej-
skiej, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Jaworze nr XXIX/226/01 z dnia 31 stycznia  
2001 r., zwany dalej planem, który obejmuje ob-

szar przedstawiony na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze względu na brak występowania na obsza-
rze planu problematyki, terenów lub obiektów okre-
ślonych w pkt. od 1 do 8, w planie nie określa się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

6) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 
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ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) infrastrukturze technicznej – należy przez to 

rozumieć: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych, niebędących liniami przesy-
łowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwią-
zanymi z nimi urządzeniami; następujące części 
budynków nie mogą pomniejszać odległości li-
czonej od linii rozgraniczającej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o więcej niż 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 
niż 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 
d) łączna powierzchnia wysuniętych względem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejść do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji; nie-
przekraczalna linia zabudowy obowiązuje 
nowe budynki oraz rozbudowy części bu-
dynków istniejących; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię pod budynkami, po ze-
wnętrznym ich obrysie; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie. 

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole określające podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) elementy kompozycji: nieprzekraczalna linia 
zabudowy. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 4. 1. W zakresie budowy, przebudowy lub 
rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenu objętego 
planem ustala się: 
1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-

nicznej na obszarze objętym planem; 
2) dopuszcza się remont, rozbudowę oraz zmianę 

przebiegu istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
ustala się zaopatrzenie budynków w energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na wa-
runkach określonych przez zarządcę sieci; 

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę 

z istniejącej sieci wodociągowej z uwzględ-
nieniem warunków dostępności do wody dla 
celów przeciwpożarowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy w mia-
rę możliwości prowadzić w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej; 

5) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków 

bytowych systemem kanalizacji sanitarnej, 
na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci, 

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej; 

6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji desz-
czowej wszystkich obszarów zainwestowania na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci, al-
ternatywnie dopuszcza się odprowadzenie wód 
opadowych do gruntu lub magazynowanie 
w zbiornikach na terenie własnym inwestora; 

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
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a) obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach, 

b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników 
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się do-
stawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej po-
przez jej rozbudowę na tereny planowanej za-
budowy, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci; 

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się 
obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

10) w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem P ustala się przeznaczenie pod-
stawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się w istniejących budynkach wy-

dzielenie lokali mieszkalnych, których łączna 
powierzchnia użytkowa nie przekracza 49% po-
wierzchni użytkowej budynku; 

2) nie określa się minimalnej powierzchni działki; 
3) nie określa się wymagań w zakresie form da-

chów i pokryć dachowych; 
4) w przypadku przebudowy lub rozbudowy istnie-

jących budynków dopuszcza się zachowanie 
liczby kondygnacji; 

5) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 10%; 

6) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 6 m 
od linii rozgraniczającej południową granicę 
działki; 

7) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na 
przedmiotowym obszarze nie może powodo-
wać ponadnormatywnego obciążenia środo-
wiska naturalnego poza granicami działki, do 
której inwestor posiada tytuł prawny; 

8) ogrodzenia działek przyległych do terenów 
publicznych, o wysokości nieprzekraczającej 
1,30 m; 

9) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną; 

10) należy zapewnić stanowiska postojowe zgod-
nie ze wskaźnikami: 1 stanowisko postojowe 
na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 
każde 30m2 powierzchni użytkowej obiektów 
produkcyjnych. 

§ 6. Ustala się wysokość stawki procentowej, 
na podstawie której ustala się opłatę, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem P – 30%. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Jawora. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Madej 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/30/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/30/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej  
i ul. Wiejskiej 

 
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia  

do publicznego wglądu Rada Miejska w Jaworze nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/30/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej  
i ul. Wiejskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasad ich finansowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/56/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne  
prowadzone przez Gminę Miejską Kłodzko 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 
pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5  
w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miej-
ska w Kłodzku uchwala, co następuje:  

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Kłodz-
ko, w zakresie programu wychowania przedszkol-
nego, obejmującego podstawę programową wy-
chowania przedszkolnego, o której mowa w od-
rębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie 
w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach okre-
ślonych w statucie przedszkola. 

§ 2. 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach 
publicznych w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

wspierające prawidłowy rozwój dziecka, a w 
szczególności: 
1) działania opiekuńcze dostosowane do wieku, 

potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu 
bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć 
w przedszkolu i poza przedszkolem: 
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypo-

czynku i snu dziecka, 
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad 

wypoczywającym dzieckiem, 
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie 

jego samodzielnych, indywidualnych zabaw 
na wolnym powietrzu, na terenie przed-
szkolnego placu zabaw, 

d) nauka samodzielnego korzystania z toalety, 
mycia zębów i spożywania posiłków; 

2) działania korekcyjno-kompensacyjne, umożli-
wiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej; 

3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przed-
szkolnych oraz środowiskowych konkursach, im-
prezach artystycznych okolicznościowych; 


