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5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje 

się na wniosek nauczyciela a w ”rzypadku nauczycieli, 

o których mowa w ustŁ 4, na ich ws”ólny wniosek. 

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrekto-

rowi - WójtŁ 
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysJuguje 

nauczycielowi: 

1) niezalewnie od tytuJu ”rawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od ”ierwszego dnia miesiąca nastę”ującego ”o 
miesiącu, w którym nauczyciel zJowyJ wniosek o jego 
przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysJuguje 
w okresie wykonywania pracy, a takwe w okresach: 

1) nie`wiadczenia ”racy, za które ”rzysJuguje wyna-

grodzenie; 

2) ”obierania zasiJku z ubezpieczenia spoJecznego; 
3) odbywania zasadniczej sJuwby wojskowej, ”rze-

szkolenia wojskowego, okresowej sJuwby wojskowej, w 
przypadku jednak, gdy z nauczycielem ”owoJanym do 
sJuwby zawarta byJa umowa o ”racę na czas okre`lony, 
dodatek wy”Jaca się nie dJuwej niw do koLca okresu, na 
który umowa byJa zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

8Ł Postanowienia koLcowe  
 

§ 11Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Lubrza. 

 

§ 12Ł Traci moc uchwaJa Nr Xł72ł07 Rady Gminy w 
Lubrzy z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu okre`lającego wysoko`ć stawek oraz szczegó-
Jowe warunki ”rzyznawania dodatków za wysJugę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegóJowe warunki obliczania i wy”Jacania wynagro-

dzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraunych 
zastę”stw, a takwe wysoko`ć i szczegóJowe zasady ”rzy-

znawania i wy”Jacania nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkoJach ”ro-

wadzonych ”rzez Gminę Lubrza w roku 2008Ł 
 

§ 13Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi w 

wycie ”o u”Jywie 14 dni od dnia ogJoszenia, z mocą od 
dnia 1 stycznia 2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lubrza 

Krzysztof Sobstyl 
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UCHWAIA Nr XXIVłń39łŃ8 

 RADŹ GMINŹ IAMBINOWICE 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

w s”rawie zmiany miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego czę`ci wsi Jasienica Dolna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441;  

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  

z 2008 rŁ Nr 180, ”ozŁ 1111) w związku z artŁ 20 ustŁ 1 
oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 

880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), 

”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Studium uwa-

runkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Iambinowice, ”ostanawia się, co nastę”uje: 

 

§ 1Ł Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego czę`ci wsi Jasienica Śol-

na w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu. 

§ 2Ł źmiana miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego Jasienica Śolna, skJada się z: 

1) tekstu miejscowego ”lanu stanowiącego tre`ć ni-

niejszej uchwaJy; 
2) rysunku miejscowego planu w skali 1:1000, sta-

nowiącego zaJączniki nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 

finansowania stanowiącego zaJącznik nr 2 do niniejszej 

uchwaJy; 
4) rozstrzygnięcia o roz”atrzeniu uwag stanowiące-

go zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 
 

DziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 3Ł1Ł W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego czę`ci wsi Jasienica Dolna wprowadza 

się zmiany nastę”ujące: 
1) z terenu rolnego oznaczonego symbolem 13RP 

wydziela się teren ”rzeznaczony ”od zabudowę jedno-

rodzinną, któremu nadaje się symbol 13aMN wraz z 
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drogą dojazdową wewnętrzną oznaczoną symbolem 
KDw. 

 

§ 4Ł1Ł Przedmiotem ustaleL zmiany ”lanu są warun-

ki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące: 
1) zmianę ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-

nego oraz ”arametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) stawki ”rocentowe stanowiące ”odstawę do 
okre`lania o”Jaty, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym. 

2. W ustaleniach zmiany ”lanu nie zmienia się okre-

`lonych w ”lanie: 
1) zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków; 
3) wymagaL wynikających z ”otrzeb ksztaJtowania 

przestrzeni publicznych; 

4) granic i s”osobów zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów;  
5) s”osobów i terminów tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzenia i uwytkowania terenów; 
6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

3. W ustaleniach zmiany ”lanu odstę”uje się od 
ustalenia szczegóJowych zasad i warunków scalania 
nieruchomo`ci i ich ”onownego ”odziaJu na dziaJki 
gruntu, ”oniewaw w niniejszym ”lanie nie okre`lono 
obszarów (i ich granic) ”odlegających scaleniu i podzia-

Jowi ”rzez Gminę, zgodnie z ustawą o gos”odarce nie-

ruchomo`ciamiŁ  
 

§ 5Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne rysunku 
zmiany ”lanu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica terenów objętych zmianą ”lanu, jako gra-

nica obowiązywania ustaleL zmiany ”lanu; 

2) zasadnicze linie rozgraniczające tereny; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol okre`lający zasadnicze funkcje terenówŁ 
2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne mają charakter in-

formacyjny lub postulatywny. 

 

§ 6Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy jest 

mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodącym 
uwytkowaniu terenu) ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ”rze-

znaczenie terenu, które dominuje w ”onad 50% na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) zasadniczym ukJadzie dachu ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”odstawowy ukJad dachu gJównego budynku 

dziaJki; ukJad taki do”uszcza realizację dachów o zrów-
nicowanych formach ”od”orządkowanych bryle dachu 

zasadniczego (n”Ł dachy z naczóJkami, dachy ko”erto-

we, formy kalenicowe z fragmentami szczytowymi 

itp.); 

3) powierzchni terenu dziaJki budowlanej biologicz-

nie czynnej - nalewy ”rzez to rozumieć grunt rodzimy w 

obrębie dziaJki budowlanej zagos”odarowanej zieleniąŁ 
 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia, zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego oraz ”arametrów  
i wskauników ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”oda-

rowania terenu 

 

§ 7Ł1. Dla terenu 13aMN o podstawowym przezna-

czeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

ustala się nastę”ujące warunki zabudowy i zagos”oda-

rowania: 

1) nakazuje się wysoko`ć budynku mieszkalnego li-
czoną od ”oziomu gruntu wzdJuw `rodkowej osi rzutu do 

kalenicy nie”rzekraczającą 11 m ”rzy wbudowaniu jednej 

kondygnacji w ”oddasze uwytkowe; maksymalną odle-

gJo`ć dolnej krawędzi oka”u od `redniego ”oziomu terenu 

w obrysie rzutu budynku nieprzekraczającą 6,5 m; 
2) nakazuje się ”oziom ”osadowienia ”osadzki ”arte-

ru budynku mieszkalnego od poziomu terenu - nieprze-

kraczający 0,9 m, 
3) nakazuje się zasadniczy dach budynku mieszkal-

nego (gJównego) dwus”adowy, symetryczny z ewentu-

alnymi naczóJkami, o jednakowym nachyleniu ”oJaci w 
granicach 27°÷ 45°;  

4) nakazuje się ”omieszczenia ”oddasza o`wietlane lu-

karnami lub oknami ”oJaciowymi o formie ”rostokątnej; 

5) nakazuje się kolorystykę ”okrycia dachu (dachówka, 
Ju”ek lub materiaJy na`ladujące) w kolorach: czerwonym, 
brunatnym lub czarnym; `ciany tynkowane;  

6) nakazuje się ”owierzchnię biologicznie czynną nie 
mniejszą niw 40% ”owierzchni dziaJki, a ”owierzchnię 
zabudowy max. 55% powierzchni dziaJki; 

7) nakazuje się w zagos”odarowaniu dziaJki lokalizację 
min. 2 stanowisk postojowych na samochody osobowe;  

8) do”uszcza się budynki gos”odarcze oraz budynki i 

wiaty garawowe jako dobudowane do budynku ”odsta-

wowego lub wolnostojące o architekturze i wystroju 
nawiązującym do budynku ”odstawowego; dopuszcza 

się na nich ”Jaski ksztaJt dachu; 
9) nakazuje się ogrodzenia ”oszczególnych dziaJek 

wg warunków technicznych z do”uszczeniem fragmen-

tów ogrodzeL w formie muru ”eJnego;  
10) do”uszcza się obiekty i urządzenia maJej archi-

tektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej;  

11) obsJuga komunikacyjna drogą dojazdową we-

wnętrzną KŚw o szeroko`ci wg rysunku zmiany ”lanu, 

którą do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej; 
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12) teren ”rzewidziany do uzbrojenia w sieć wodo-

ciągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, elektro-

energetyczną oraz docelowo gazowąŁ 
 

DziaJ III 
O”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”ującą stawkę ”rocentową sta-

nowiącą ”odstawę do okre`lania o”Jaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy: 

30 % - dla terenu 13aMN i KŚw objętego niniejszą 
zmianą ”lanuŁ 

 

DziaJ IV 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 9Ł Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejsco-

wego ”lanu zagos”odarowania czę`ci wsi Jasienica 
Dolna uchwalonego uchwaJą Nr XXVIIIł183ł2005 Rady 
Gminy w Iambinowicach z dnia 31 marca 2005 r.  

w czę`ci objętej niniejszą zmianą ”lanu. 

 

§ 10Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy IambinowiceŁ 

 

§ 11Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiego i wchodzi w wycie ”o 
u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 

 

źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXIVł139ł08 

Rady Gminy Iambinowice 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Jasienica Dolna, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 

199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), art. 7 ust. 1 pkt 2  

i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 

128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopa-

da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 

45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217  

i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. 

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, 

Nr 140, poz. 984, Nr 180, poz. 1112), Rada Gminy 

Iambinowice rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienica Dolna, 

nie ”rzewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej i dróg, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy. 

2Ł W związku z brakiem zadaL wJasnych gminy na 
terenie objętym zmianą ”lanu odstę”uje się od roz-

strzygnięcia o s”osobie ich realizacji i zasadach ich 
finansowania. 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXIVł139ł08  
Rady Gminy Iambinowice 

 z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Jasienica Dolna 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, oz. 1237), Rada Gminy 

Iambinowice, rozstrzyga, co nastę”uje:  
 

Biorąc ”o uwagę stanowisko Wójta o niezgJoszeniu 

uwag do projektu planu wyJowonego do ”ublicznego 

wglądu, nie rozstrzyga się o s”osobie ich roz”atrzenia. 
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