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dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gło-

gówku w 2009 roku 1277 

P O R O Z U M I E N I A: 
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347 – z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie 

Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyj-
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Z E S T A W I E N I A: 

348 – Ogłoszenie o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lo-

kali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszka-
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Miasta i Gminy Dobrodzień 1281 
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rok położonych na obszarze Gminy Olesno 1281 
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352 – Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych niena-
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żonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski 1283 
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UCHWAŁA Nr XXVIII/164/20008 

 RADY POWIATU W KLUCZBORKU 

 

z dnia 19 grudnia 2008 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu  

dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-

towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XIII/70/2007 Rady Powiatu  

w Kluczborku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie usta-

lenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu dla szkół niepublicznych posiadających upraw-

nienia szkół publicznych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  

Nr  66 poz. 1939 oraz z 2008 r. Nr 5 poz. 131), 

wprowadza się następującą zmianę: 

W § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 5.2. W przypadku braku złożenia w terminie bądź 

złożenia niepoprawnych sprawozdań, o których mowa 

w § 4 ust. 2 i 4, dotacja zostaje wstrzymana aż do 

wyjaśnienia.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Kluczborku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Pieńkowski 
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UCHWAŁA Nr XXXI/218/09 

 RADY GMINY BIERAWA 

 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

w sprawie opłaty targowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 19 pkt 1 

lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225 poz. 1635,  

Nr 245 poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 

1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 

730) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, 

Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, 

z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, 

poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, 

poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, 

poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, 

poz. 1316, 1318 i 1320), Rada Gminy Bierawa uchwa-

la co następuje: 

 

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od 

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organi-

zacyjnych niemających osobowości prawnej, w nastę-

pujących wysokościach: 

1) za prowadzenie drobnej sprzedaży przy zajmowa-

nej powierzchni do 1 m ² - 5 zł; 

2) za prowadzenie sprzedaży ze stoiska handlowego 

o powierzchni: 

a) pow. 1 m ²  do 3,0 m ² włącznie - 10,0 zł, 

b) pow. 3,0 m ²  do 6,0 m ² włącznie - 15,0 zł, 

c) pow. 6,0 m ²  do 9,0 m ² włącznie - 20,0 zł, 

d) pow. 9,0 m ²  do 12,0 m ² włącznie - 30,0 zł, 

e) powyżej 12 m ²              - 40,0 zł; 

3) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładow-

ności do 1,5 tony - 15,0 zł; 

4) za prowadzenie sprzedaży z samochodu o ładow-

ności pow. 1,5 tony lub z przyczepy – 20,0 zł. 

 

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze 

inkasa. 

 

§ 3. Inkasentami opłaty targowej są: 

1.  Kucharczyk Józef, na terenie sołectwa Brzeźce. 

2. Filusz Ingrida, na terenie sołectwa Stare Koźle. 

3. Strużyna Bernard, na terenie sołectwa Bierawa. 

4. Poplucz Bernadeta, na terenie sołectwa Lubie-

szów. 

5. Grzesik Celina, na terenie sołectwa Dziergowice. 

6. Mika Bernadeta, na terenie sołectwa Solarnia. 

7. Urbansky Iwona, na terenie sołectwa Grabówka. 

8. Woźny Roman, na terenie sołectwa Korzonek. 

9. Kondziela Brunon, na terenie sołectwa Ortowice. 

10. Czerepak Bolesław, na terenie sołectwa Stara 

Kuźnia. 

11. Sitko Zygmunt, na terenie sołectwa Kotlarnia. 

12. Misky Barbara, na terenie sołectwa Goszyce. 

 

§ 4.1. Opłata targowa pobierana jest za każdy dzień 

sprzedaży na targowisku, tego samego dnia, z chwilą 

jej rozpoczęcia. 

2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każ-

dorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty 

targowej, będącym drukiem ścisłego zarachowania. 

3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić 

w całości za dany miesiąc, w terminie 10 dni po za-

kończeniu miesiąca, w którym były pobierane opłaty, 

do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzę-

du Gminy. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacone inkasentowi  

w terminie do końca miesiąca, w którym dokonano 

rozliczenia pobranej opłaty targowej.  

 

§ 5.1. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie mie-

sięczne ustalone wskaźnikiem procentowym w stosun-

ku do łącznej kwoty opłat targowych zebranych przez 

nich w danym miesiącu i wpłaconych do kasy lub na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy. 

2. Wskaźnik procentowy, o którym mowa w ust. 1, 

ustala się w wysokości 25 %. 

 

§ 6. Zarządzenie poboru opłaty targowej w drodze 

inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podat-

ników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy. 

 

§ 7. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bierawa w 

sprawie opłaty targowej: 

1) Nr XI/82/2003  z dnia 16 września 2003 r.; 

2) Nr XLVI/354/2006 z dnia 1 września 2006 r.; 

3) Nr XXI/13/08 z dnia 11 marca 2008 r. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Bierawa. 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Renata Kubica
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UCHWAŁA Nr XLI/366/09 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458), art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach  

i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,  

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 

1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730), 

Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości – bu-

dynki i budowle związane z odprowadzaniem i oczysz-

czaniem ścieków wybudowane przy współfinansowaniu 

Unii Europejskiej do 31 grudnia 2016 roku.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Brzegu.    

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/324/08 Rady 

Miejskiej Brzegu z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

zwolnień w podatku od nieruchomości.   

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski
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UCHWAŁA Nr XLI/367/09 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

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

717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974;  

z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2  

i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 

266; zm.: z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 

2786; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657,  

Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r.  

Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska 

Brzegu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej  

w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka-
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niowego zasobu Gminy Miasto Brzeg, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) W § 1 ust. 5 dodaje się lit. f w następującym 

brzmieniu:  

„f) powierzchni mieszkalnej – należy przez to rozu-

mieć łączną powierzchnię pokoi w danym lokalu”; 

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego 

uzasadniająca oddanie lokalu w najem lub podnajem:  

a) na czas nieoznaczony nie może przekraczać 125% 

najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych  

i 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jedno-

osobowych w przeliczeniu na jednego członka gospo-

darstwa domowego z okresu ostatnich dwunastu mie-

sięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,  

b) socjalnego nie może przekraczać 75% najniższej 

emerytury dla gospodarstw wieloosobowych i 100% 

najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych 

w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa do-

mowego z okresu ostatnich dwunastu miesięcy poprze-

dzających datę złożenia wniosku.”; 

3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Kryterium dochodowe, określone w ust. 1, nie 

dotyczy osób, z którymi zawierane są umowy w trybie 

określonym w § 5, § 10 ust. 1, § 11 ust. 1, § 13,  

§ 15, § 16 i § 17a.”; 

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowy 

najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony z oso-

bami, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszka-

niowych i oprócz warunków wskazanych w§ 2 ust. 1 

lit. a, spełniają jeden z poniższych warunków: 

a)  zamieszkują w warunkach kwalifikujących do po-

prawy, określonych w § 2 ust. 4 lit. a. Jeżeli o najem 

lokalu ubiegają się małżonkowie, zamieszkujący pod 

różnymi adresami, wymieniony warunek winien spełniać 

jeden z małżonków, a warunki mieszkaniowe drugiego  

z małżonków uniemożliwiają wspólne zamieszkiwanie, 

b)  opuszczają po osiągnięciu pełnoletności dom 

dziecka lub rodzinę zastępczą, pod warunkiem, że oso-

by te zwrócą się z wnioskiem o przydział lokalu w okre-

sie 3 lat od dnia uzyskania pełnoletniości, 

c)  występuje alkoholizm lub przemoc w rodzinie, po-

twierdzona odpowiednimi dokumentami, 

d)  są trwale niepełnosprawne ruchowo w sposób 

utrudniający chodzenie lub poruszają się na wózku in-

walidzkim albo o kulach, przy czym niepełnosprawność 

jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub innymi 

dokumentami, a lokal w którym zamieszkują jest niedo-

stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, nie znajdują 

zastosowania w przypadkach określonych w § 17a.”; 

5) w § 4 ust. 1 dodaje się lit. d w następującym 

brzmieniu: 

„d) są trwale niepełnosprawne ruchowo w sposób 

utrudniający chodzenie lub poruszają się na wózku in-

walidzkim albo o kulach, przy czym niepełnosprawność 

jest potwierdzona zaświadczeniem lekarskim lub innymi 

dokumentami, a lokal w którym zamieszkują jest niedo-

stosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.”; 

6) w § 4 dodaje się ust. 3 w następującym brzmie-

niu: 

„3. Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, nie znajdują 

zastosowania w przypadkach określonych w § 17 b.”; 

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Lokale mieszkalne, których powierzchnia użyt-

kowa przekracza 80 m2 mogą być oddawane w najem  

w drodze przetargu osobom, o których mowa w § 17a 

ust. 3.”; 

8) rozdział X otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zasady oddawania w najem lokali w nowo wybu-

dowanych budynkach oraz w budynkach po remoncie 

kapitalnym 

 

§ 17. Kierując się zasadami racjonalnej gospodarki 

mieszkaniowej lokale w nowo wybudowanych budyn-

kach i w budynkach po remoncie kapitalnym, oddawane 

są w najem w na zasadach określonych w niniejszym 

rozdziale. 

 

§ 17a.1. Zawarcie umowy najmu lokali w budyn-

kach, o których mowa w § 17 na czas nieoznaczony, 

za wyjątkiem lokali przystosowanych dla osób niepeł-

nosprawnych, następuje po przeprowadzeniu przetargu, 

przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulaminu 

wydanego na podstawie § 11 ust. 2. 

2. W budynkach po remoncie kapitalnym przepis ust. 1 

stosuje się do lokali, które nie zostały zasiedlone  

w ramach istniejącego stosunku najmu przez najemców 

wykwaterowanych z tego budynku w związku z ko-

niecznością przeprowadzenia jego remontu. 

3. Do przetargu, o którym mowa w ust. 1, mogą 

stawać osoby nie posiadające zadłużenia z tytułu zaj-

mowania dotychczasowego lokalu: 

a) o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a, b, c, d, 

b) inni najemcy lokali gminnych, pod warunkiem 

przekazania do dyspozycji Gminy dotychczas zajmowa-

nego lokalu mieszkalnego. 

 

§ 17b.1. Umowy najmu lokali socjalnych w budyn-

kach, o których mowa w § 17 za wyjątkiem lokali przy-

stosowanych dla osób niepełnosprawnych, zawierane 

są w pierwszej kolejności z osobami, spełniającymi 

równocześnie następujące warunki: 

1) są najemcami lokali zaliczanych do zasobu socjal-

nego i mają zawartą umowę najmu na czas nieoznaczo-

ny; 

2) osiągają dochody nieprzekraczające kwoty okre-

ślonej w § 2 ust. 1 lit. b; 

3) nie posiadają zadłużenia z tytułu zajmowania do-

tychczasowego lokalu, pod warunkiem przekazania do 

dyspozycji Gminy dotychczas zajmowanego lokalu. 

2. W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 1, 

umowy najmu lokali socjalnych w nowo wybudowa-

nych budynkach i w budynkach po remoncie kapital-

nym, zawierane są według trybu określonego w § 7.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Brzegu. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski
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UCHWAŁA Nr XXIV/156/2009 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice  

obejmującego obszar wsi Dąbrowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  po stwierdzeniu zgod-

ności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chrząstowice, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/ 

269/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 sierpnia 

2006 r., Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1. Treść uchwały zawarta jest w rozdziałach: 

 

Rozdział 1 

 

Ustalenia ogólne  

 

§ 2 - 4 

Rozdział 2 
Określenie zasad ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego  
§ 5 - 7 

Rozdział 3 

Określenie zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8 - 13 

Rozdział 4 

Określenie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej  

§ 14 

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 
§ 15  

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu  

§ 16- 24 

Rozdział 7 Ustalenia szczegółowe dla terenów  § 25 - 26 

Rozdział 8 

Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej i 

gospodarowania odpadami 

§ 27 - 28 

Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i 

użytkowania terenów 

§ 29 

Rozdział 10 

Granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów 

§ 30 

Rozdział 11 
Szczegółowe zasady i warunki 

scalania i podziału nieruchomości 
§ 31  

 

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się opłatę, o której 

mowa w art.36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

§ 32  

Rozdział 13 Ustalenia końcowe § 33 

 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

 

§ 2.1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice 

wsi Dąbrowice w granicach administracyjnych. 

2. Określone w § 2 ust. 1 granice obszaru objętego 

planem wynikają z ustaleń uchwały Rady Gminy Chrzą-

stowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chrząstowice Wsi Dębska Kuźnia, Niwki, Suchy 

Bór, Dębie, Falmirowice, Dąbrowice, Daniec uchwała 

Nr L/242/2002 z dnia 26 września 2002 r. 

3. Integralną częścią uchwały planu są załączniki:   

1) załącznik nr 1 - rysunek planu  sporządzony  

w skali 1 : 2000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chrząstowice, z oznaczeniem granic obszaru objętego 

planem, w skali 1 : 10 000;  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Gminy 

Chrząstowice  o sposobie rozpatrzenia  uwag wniesio-

nych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

planu miejscowego; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, należących do zadań własnych Gminy. 

4. W rysunku planu określono następujące obowią-

zujące ustalenia planu:  

1) granice obszaru objętego planem, tożsame z gra-

nicami administracyjnymi wsi; 
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2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) cyfrowo - literowe symbole identyfikujące tereny 

o określonym przeznaczeniu; 

5) obrysy i symbole obiektów podlegających ochronie 

konserwatorskiej dla których w planie zapisuje się 

szczegółowe ustalenia;  

6) granice stref, dla których w planie zapisuje się 

ustalenia, wyszczególnionych w legendzie rysunku 

planu. 

5. Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku planu są 

informacjami, nie ustaleniami planu. 

 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) uchwale planu lub uchwale – należy przez to ro-

zumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Chrząstowice,  

o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;    

2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z późn. zm.); 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącz-

nik nr 1, stanowiący integralną część uchwały, zawie-

rający ustalenia zgodnie z § 2 pkt 4 uchwały; 

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 

obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi;  

5) działce – należy przez to rozumieć działkę gruntu 

zgodną z jej ustawową definicją, sformułowaną w usta-

wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyzna-

czony liniami rozgraniczającymi, z cyfrowo literowymi 

symbolami identyfikującymi przeznaczenie. Ustalenia 

dla terenu obowiązują dla działek i dla zespołu działek 

pod inwestycje, położonych w jego granicach, posiada-

jących cechy działki budowlanej w rozumieniu ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) procencie terenów zabudowanych Pz –  należy 

przez to rozumieć parametr określany jako % maksy-

malny, będący ilorazem: sumy powierzchni zabudowy, 

liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie 

murów wszystkich budynków położonych w granicach 

działki lub nieruchomości, do jej powierzchni, przemno-

żony przez 100%; 

8) procencie terenów biologicznie czynnych Pb – nale-

ży przez to rozumieć parametr  określany jako % minimal-

ny, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biolo-

gicznie czynnych położonych w granicach działki lub nie-

ruchomości, do jej powierzchni, przemnożony przez 

100%; 

9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 

nieprzekraczalną wysokość budynku, zgodną z przepi-

sami odrębnymi i określoną za pomocą  jednego lub 

dwu parametrów takich jak: nieprzekraczalna ilości 

kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytko-

wym i liczona w metrach nieprzekraczalna wysokość 

budynku do kalenicy, z dopuszczeniem dodatkowo  

w bryle budynku lokalnych dominant o indywidualnych 

wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie 

może przekroczyć 5 % powierzchni zabudowy tego 

budynku; 

10) strefie - należy przez to rozumieć obszar podle-

gający dodatkowym ustaleniom, którego granice wyni-

kają z zasięgu występujących ograniczeń i nie muszą 

się pokrywać z liniami rozgraniczającymi; 

11) adaptacji - należy przez to rozumieć utrzymanie 

istniejącego zagospodarowania i istniejącej zabudowy  

z możliwością prowadzenia robót budowlanych w ro-

zumieniu przepisów odrębnych z uwzględnieniem ogra-

niczeń wynikających z uchwały; 

12) przynależnym zagospodarowaniu terenu – nale-

ży przez to rozumieć, iż w granicach danego terenu 

dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczonego: istniejące lub planowane: 

powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, 

parkingi i garaże w tym realizujące zapotrzebowanie na 

miejsca postojowe w granicach terenu, zabudowa go-

spodarcza, powierzchnie zielone, zieleń urządzoną, 

miejsca na odpady, ogrodzenia, małą architekturę, za-

daszenia, pergole, tarasy, budowle terenowe takie, jak 

podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, 

urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnosto-

jące i związane z obiektami budowlanymi,  obiekty, 

sieci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem 

terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwaranto-

waniem  do nich dostępności komunikacyjnej; 

13) infrastrukturze technicznej - należy przez to ro-

zumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub 

nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służą-

ce do obsługi obszaru objętego planem w zakresie ko-

munikacji zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elek-

tryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczysz-

czania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, 

radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody, 

przyłącza i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb 

bytowych użytkowników nieruchomości; 

14) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć 

funkcję terenu; 

15) pozostałe określenia użyte w uchwale należy ro-

zumieć zgodnie z ich definicjami ustalonymi w przepi-

sach odrębnych. 

 

§ 4.1. Na rysunku planu wyznaczono następujące 

tereny, które oznaczono kolejnymi numerami porządku-

jącymi wraz z przypisanymi im symbolami przeznacze-

nia podstawowego:   

1) tereny zabudowy mieszkaniowej M: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami – MN2; 

2) tereny rolnicze R: 

a) tereny produkcji rolnej z zabudową rolniczą – R1; 

b) tereny produkcji rolnej – R2; 

3) tereny zieleni Z: 

a) tereny zieleni leśnej – ZL; 

b) tereny zieleni dolesień – ZLd; 

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – WS; 
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5) tereny komunikacji K: 

a) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej – KDZ; 

b) tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – 

jezdnych – KDW. 

2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie za 

pomocą linii rozgraniczających, w tekście uchwały  

w § 16 - 26 ustala się szczegółowe: przeznaczenia, sposo-

by zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków  

i budowli, a także odpowiadające poszczególnym przezna-

czeniom: nakazy, zakazy i dopuszczenia. 

 

Rozdział 2  

Określenie zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego  

 

§ 5. W planie z uwagi na ochronę ładu przestrzen-

nego, dla wyodrębnionych terenów obowiązują odpo-

wiednio następujące ustalenia:  

1) ustala się wymóg stopniowej przebudowy lub 

wymiany istniejącej zabudowy i zagospodarowania 

powodującego degradację otoczenia i obniżenie estety-

ki miejsca, odbiegającego swoim charakterem, funkcją  

i standardem, od przeznaczenia podstawowego lub 

dopuszczonego, a także w złym stanie technicznym  

i zdekapitalizowanej w stopniu niepozwalającym na 

wykonanie remontu, czy podwyższenie standardu; 

2) ustala się, iż nowe ogrodzenia działek od strony 

dróg publicznych należy budować lub przebudowywać 

w obowiązujących dla dróg liniach rozgraniczających 

lub cofnięte do wnętrza terenu, z zastosowaniem natu-

ralnych materiałów tj.: drewna, kamienia, cegły lub 

odpowiednika – w tym mury pełne i ażurowe licowe  

i tynkowane, stal - w tym ogrodzenia z siatek, a także 

żywopłoty, w wysokości do 1,6 metra, zakazuje się 

stosowania ogrodzeń z betonowych przęseł prefabry-

kowanych lub z paneli blaszanych oraz ogrodzeń peł-

nych na całej szerokości frontu działki; 

3) dopuszcza się adaptację istniejącego zagospoda-

rowania i istniejącej zabudowy, z zakazem powiększa-

nia rzutu budynku od strony drogi publicznej, z możli-

wością wymiany zabudowy na nową, dopuszczenie nie 

dotyczy stref wykluczających możliwość zabudowy. 

 

§ 6.1. Zabudowa winna być kształtowana indywi-

dualnie, w sposób i przy użyciu materiałów gwarantu-

jących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązań urba-

nistycznych i architektonicznych.  

2. Dla nowych, odbudowywanych i przebudowywa-

nych budynków mieszkalnych, usługowych i gospodar-

czych, należy stosować charakterystyczne dla rejonu 

materiały i kolorystykę, w tym:  

1) elewacje budynków:  

a) tynki, cegły, ceramiczne materiały licowe, drew-

no, elementy stalowe systemowe i szkło,   

b) zakaz  zewnętrznych okładzin z tworzyw sztucz-

nych, blach trapezowych; 

2) kolorystyka elewacji pastelowa, nawiązująca do 

kolorystyki naturalnych materiałów budowlanych, zakaz 

stosowania kolorystyki powodującej dysharmonię w kra-

jobrazie; 

3) pokrycia dachowe budynków: dachówka, blachy 

płaskie, blachy dachówkowe, gonty - w tonacjach: 

brązów, czerwieni, szarości, grafitu i czerni, z zakazem  

zewnętrznych okładzin z blach trapezowych. 

3. Dla obiektów przemysłowych dopuszcza się sto-

sowanie materiałów elewacyjnych i pokrycia dachowe-

go innych niż wymienione powyżej, pod warunkiem 

spełnienia ogólnych zasad estetycznych. 

4. Ustala się zakaz stosowania dachów o różnym 

kącie nachylenia połaci głównych oraz o przesuniętych 

w pionie kalenicach. 

5. Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy  

w zakresie dotychczasowych parametrów oraz do osią-

gnięcia parametrów wyznaczonych w planie, w sytuacji 

gdy zabudowa istniejąca przekracza procent zabudowy 

wyznaczony w planie zakazuje się dalszej rozbudowy. 

6. Ustalenia dotyczące parametrów działek dotyczą 

nowowydzielanych działek budowlanych, dla istnieją-

cych niezabudowanych obowiązuję pozostałe parame-

try zagospodarowania. 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady lokalizacji i realizacji 

nośników reklamowych i elementów informacji wizualnej:  

1) będących indywidualnymi budowlami: 

a) wyklucza reklamy wolnostojące w granicach stref  

ochrony konserwatorskiej,  

2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami: 

a) wyklucza się możliwość zasłaniania całości lub 

przeważających powierzchni elewacji frontowych bu-

dynków, od strony przestrzeni publicznych, nośnikami 

reklamowymi, zakaz nie dotyczy ścian szczytowych 

bez otworów okiennych, 

b) wyklucza się sytuowanie na budynkach nośników 

reklamowych wymagających  dodatkowej konstrukcji, 

c) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji 

wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości  

z zastrzeżeniem, że nie mogą być wyższe niż ogrodzenie; 

3)  ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku do 

nośników reklamowych i informacyjnych związanych z krót-

koterminowymi zdarzeniami sportowymi i kulturalnymi;  

4)  ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku 

do nośników reklamowych i informacyjnych, dla któ-

rych do dnia wejścia w życie planu, wydano ostateczne 

decyzje lub przyjęto zgłoszenia, w przypadku ich prze-

budowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać 

odpowiednio ustalenia pkt 1 i 2. 

 

Rozdział 3 

Określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego 

 

§ 8. Dla wszystkich terenów położonych w grani-

cach opracowania planu obowiązują odpowiednio na-

stępujące ustalenia związane z ochroną środowiska, 

przyrody: 
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1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, dla których spo-

rządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest 

obligatoryjnie wymagane w rozumieniu przepisów od-

rębnych, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych  

z prowadzoną rolniczą i leśną działalnością produkcyj-

ną, realizacją dróg, uzbrojenia i zabezpieczenia terenu, 

pod warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeń i 

wymogów wynikających z przepisów odrębnych; 

2) zakazuje się  lokalizacji obiektów i urządzeń, 

przekraczających standardy ochrony środowiska i od-

działywujących poza granice działki, do której jej wła-

ściciele lub użytkownicy posiadają prawo dysponowa-

nia;  

3) zakazuje się jakiejkolwiek działalności gospodar-

czej związanej ze: składowaniem odpadów;  

4) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia 

odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych  

w granicach działek, na których są wytwarzane lub 

przeznaczane do wykorzystania w ich granicach; 

5) zakazuje się prowadzenia działalności gospodar-

czej której prowadzenie może przekraczać standardy 

ochrony środowiska, w szczególności w zakresie do-

puszczalnych, wartości określonych obowiązującymi 

przepisami odrębnymi, emisji zanieczyszczeń powietrza, 

wytwarzania hałasu, wibracji, odorów; 

6) dopuszcza się wycięcia lub przesadzenia drzew 

kolidujących z podstawowym i dopuszczonym przezna-

czeniem terenu, pod warunkiem kompensacji wycinanej 

zieleni w granicach posiadanej własności lub we wska-

zanych przez Gminę obszarach przestrzeni publicznej. 

 

§ 9.1. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem: 

1) nakazuje się spełnienie normatywów w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyza-

cję procesów technologicznych, ograniczając emisję 

zanieczyszczeń; 

2) nakazuje się  stosowanie paliw ekologicznych, o ni-

skiej zawartości związków siarki oraz technologii gwaran-

tujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników 

emisji zanieczyszczeń. 

2. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowi-

ska: 

1) nakazuje się przy realizacji robót ziemnych w trakcie 

budowy: zdjąć, zdeponować  oraz ponownie wykorzystać 

wierzchnią warstwę ziemi organicznej; 

2) nakazuje się masy ziemne przemieszczone w trakcie 

budowy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji 

terenu lub ukształtowania form terenu. 

 

§ 10. W zakresie ochrony przed hałasem:  

1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budow-

lanych i urządzeń przekraczających dopuszczalne po-

ziomy hałasu w środowisku, powodowane przez po-

szczególne grupy źródeł hałasu oraz linie elektroenerge-

tyczne, w granicach oraz z bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów o przeznaczeniach  wynikających z przepisów 

odrębnych; 

2) w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowa-

nej w bezpośrednim sąsiedztwie głównych tras komu-

nikacyjnych w przypadku przekroczenia obowiązują-

cych norm należy stosować odpowiednie zabezpiecze-

nia akustyczne związane bezpośrednio z budynkiem lub 

będące samodzielnymi budowlami; 

3) wskazuje się przeznaczenia odpowiadające tere-

nom wymienionym w art. 113 ustawy prawo ochrony 

środowiska, dla których dopuszczalny poziom hałasu 

określają przepisy odrębne: 

a) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkanio-

wą: MN2; 

4) dla usług lokalizowanych w terenach MN2 naka-

zuje się stosowanie norm hałasu jak dla zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

§ 11. W zakresie ochrony wód nakazuje się: 

1) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed za-

nieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowa-

nych do budowy oraz wyciekami z maszyn i pojazdów, 

jak również przed ściekami z baz transportowo-

sprzętowych, parkingów i wszystkich innych terenów, 

na których, ze względu na ich przeznaczenie i sposób 

użytkowania, może wystąpić zagrożenie zanieczysz-

czeniem, poprzez zastosowanie, utwardzenia na-

wierzchni, lokalnej kanalizacji, systemów separacji za-

nieczyszczeń ropopochodnych; 

2) utrzymanie, ochrona i odtworzenie istniejących 

ciągów melioracyjnych;  

3) dla realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić 

do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziem-

nych takich jak drogi, parkingi, nakazuje się  zabezpie-

czenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, 

stosownie do ustaleń wynikających z dokumentacji 

hydrogeologicznej lub innych dokumentacji wymaga-

nych w trybie przepisów odrębnych. 

 

§ 12. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości 

krajobrazowych  nakazuje się: 

1) ochronę zieleni o walorach kompozycyjnych sta-

nowiącą charakterystyczne elementy krajobrazu kultu-

rowego, takich jak: pojedyncze drzewa, aleje, szpalery, 

zieleń przywodna; 

2) wymianę, nie likwidację, zdegradowanych lub ko-

lidujących z poszerzeniem jezdni bądź rozbudową 

wzdłuż pasa drogi infrastruktury technicznej szpalerów 

drzew na jedno- lub dwugatunkowe; 

3) ochronę szaty roślinnej w celu zwiększenia stop-

nia lesistości, poprzez zwiększenia powierzchni za-

drzewień i zakrzewień śródpolnych i nadrzecznych; 

4) w ramach modernizacji istniejących a także przy 

trasowaniu i projektowaniu nowych dróg, każdorazowo 

uwzględniać możliwość realizacji zieleni urządzonej  

w postaci: szpalerów drzew, grup zieleni, w zależności 

od możliwości wynikających z szerokości dróg w ich 

liniach rozgraniczających.  
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§ 13.1. Wyznacza się strefę SZP1 – zagrożenia 

podtopieniem. 

2. W strefie SZP1 obowiązują:  

1) nakazy: 

a) utrzymanie i utrwalanie zieleni nieurządzonej  

w szczególności łęgów i łąk, 

b) utrzymanie lub zwiększanie przepustowości 

wszystkich naturalnych wód powierzchniowych oraz ob-

szarów ich naturalnych spływów, 

c) przy budowie nowych obiektów mieszkalnych 

wyniesienie posadzki parteru na poziom powyżej 0,5 

metra nad poziom gruntu, 

d) stosowanie we wszystkich nowych obiektach ku-

baturowych rozwiązań technicznych uwzględniających 

zagrożenie podtopieniem; 

2) zakazy: 

a) lokalizacja ferm hodowlanych, 

b) magazynowanie i składowanie substancji niebez-

piecznych jak materiały i surowce toksyczne, substancje 

ropopochodne, 

c) wydobywanie piasku, żwiru i innych materiałów 

na skalę przemysłową, 

d) budowa obiektów podpiwniczonych. 

 

Rozdział 4 

Określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

 

§ 14.1. Wskazuje się, chronione na mocy planu, 

obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, 

zaznaczone w rysunku planu szrafem oraz symbolem 

tożsamym z numerem ewidencyjnym obiektu: 

1) OE-23 – dom z 1889 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 10; 

2) OE-24 - dom z 1900 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 16; 

3) OE-25 - dom z początku XX wieku, położony przy 

ul. Wiejskiej; 

4) OE-26 - dom z początku XX wieku, położony przy 

ul. Wiejskiej 33; 

5) OE-27 - dom z końca XIX wieku, położony przy 

ul. Wiejskiej 35; 

6) OE-28 – kapliczka dzwonnica z 1 połowy XIX 

wieku, położona przy ul. Wiejskiej pomiędzy posesjami 

nr 33 i 35; 

7) OE-29- szkoła z początku XX wieku, położona 

przy ul. Wiejskiej 49; 

8) OE-37 – aleja parkowa (dębowa) z końca XIX 

wieku położona pomiędzy Dębiem a Dąbrowicami. 

2. Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków ustala się: 

1) nakazy: 

a) zachowania, konserwacji i ochrony, 

b) utrzymania w dobrym stanie technicznym,  

c) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali 

otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia,  

detalu architektonicznego oraz materiałów elewacyj-

nych; 

2) zakazy: 

a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz zmiany 

wyglądu elewacji w sposób zacierający cechy styli-

styczne historycznego obiektu, 

b) wykonywania częściowego remontu elewacji, np. 

części mieszkalnej w celu dostosowania do usług han-

dlu, w sposób dekomponujący całościowy układ elewa-

cji, dopuszcza się taki remont, jeżeli część elewacji 

ulegnie zniszczeniu w sposób zagrażający bezpieczeń-

stwu lub wyraźnie szpecący,  

c) usuwania historycznego detalu architektonicznego 

oraz historycznych elementów budynku takich jak: ry-

sunek muru ryglowego, układ okładziny drewnianej, 

nisza kapliczkowa w murze itp., w przypadku ich znisz-

czenia ustala się konieczność odtworzenia w tej samej 

formie, 

d) lokalizacja reklam wolnostojących na działce, na 

której znajduje się budynek OE; 

3) dopuszczenia: 

a)  przebudowy, rozbudowy i dobudowy w polu wy-

znaczonym zapisami planu, przy utrzymaniu stylu bu-

dynku oraz, w części dobudowywanej, skali, wysoko-

ści, spadków dachu. 

3. Na mocy planu obejmuje się ochroną następujący 

obiekt tradycyjny, istotny w krajobrazie przestrzennym  

i kulturowym wsi: 

1) OT 1 - grupa ukrzyżowania w Dąbrowicach. 

4. Dla obiektów tradycyjnych ustala się: 

1) nakazy: 

a) utrzymania w dobrym stanie technicznym, 

b) utrzymania lokalizacji, 

c) utrzymania funkcji, 

d) utrzymania zasadniczych elementów kompozycji, 

proporcji oraz stylu obiektu. 

5. Wskazuje się stanowisko archeologiczne SA - 1 

dokumentujące produkcyjny punkt osadniczy kultury 

przeworskiej oraz punkt osadniczy z XIV – XV wieku, 

wpisane do rejestru zabytków decyzją nr A-1111/99. 

6. Wskazuje się stanowisko archeologiczne: SA - 2 

dokumentujące punkt osadniczy z okresu prahistorii  

i ślad osadnictwa z XIV – XV wieku. 

7. Dla stanowisk archeologicznych ustala się, wy-

znaczone graficznie w rysunku planu, strefy „W” – 

ochrony stanowiska archeologicznego, dla których 

obowiązuje: 

1) nakaz: 

a) poprzedzenia wszelkich prac ziemnych, również 

inwestycji liniowych związanych z przeprowadzaniem 

sieci instalacji, badaniami ratowniczymi, których zakres 

określi każdorazowo wojewódzki konserwator zabyt-

ków. 
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Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 15.1. W obszarze objętym planem występują na-

stępujące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych  

w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych. Są to: 

1) tereny dróg publicznych: 

a) zbiorczych o symbolu: KDZ. 

2. W granicach przestrzeni publicznych: 

1) dopuszcza się realizację elementów małej archi-

tektury związanych z wyposażeniem terenów publicz-

nych; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowo - handlowych; 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację 

nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów 

na warunkach określonych w rozdziale 8; 

4) dopuszcza się adaptację istniejącego zagospoda-

rowania terenu, w tym zabudowy, ogrodzeń. 

3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru 

objętego planem, plan rezerwuje tereny położone we-

wnątrz linii rozgraniczających tereny dróg i  tereny ko-

munikacji pieszej, wskazuje lokalizacje i przebiegi  ist-

niejących lub planowanych obiektów, sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. Lokalizacja w rezerwowa-

nym terenie projektowanego uzbrojenia niezwiązanego 

z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu  

 

§ 16.1. Wyznacza się tereny o symbolach MN2 - 

zabudowy mieszkaniowej z usługami: 1- 5 MN2. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: MN2 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, zabudowa 

zagrodowa, zabudowa usługowa, warsztaty rzemieślni-

cze, wraz z przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) działka budowlana winna spełniać wymogi szero-

kości i powierzchni minimalnych: odpowiednio min. 

18,0 m i min. 700 m2 oraz maksymalnych: odpowied-

nio 25 m i 1300 m2, 

b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub 

wielospadowe o nachyleniu 25 stopni- 50 stopni,  

z zastrzeżeniem ustaleń wynikających z ochrony dzie-

dzictwa kulturowego, 

c) lokalizacja w granicach działki budowlanej dla  

1 lokalu mieszkalnego co najmniej 2 miejsca parkingo-

we dla samochodów osobowych lub dostawczych lub 

garażu i co najmniej 3 miejsca parkingowe dla samo-

chodów osobowych lub dostawczych dla każdych roz-

poczętych 100,0 m2 powierzchni użytkowych przezna-

czeń dopuszczonych, z wyłączeniem powierzchni po-

mocniczych, technicznych i gospodarczych, 

d) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) lokalizacji usług wymagających składowania ele-

mentów prefabrykowanych lub odpadów na otwartym 

terenie działki, 

b) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

c) stosowanie dachów o rożnym kącie nachylenia 

połaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) w granicach każdej działki budowlanej, położonej 

w granicach terenów MN2, możliwość prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej, lokalizowanej zarówno w pomiesz-

czeniach zintegrowanych z budynkiem jak i wolnostoją-

cym budynku, z zastrzeżeniem iż:  

- wielkość działki budowlanej będzie gwarantować 

obsługę funkcji dopuszczonych w zakresie: dojazdów, 

dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,   

- prowadzona działalność gospodarcza nie może 

swoim oddziaływaniem na środowisko wykraczać poza 

granice własności (lub innej formy prawnej użytkowa-

nia terenu) zgodnie z przepisami odrębnymi, 

b) realizacji dróg wewnętrznych o szerokości w li-

niach rozgraniczających minimum 5 m, w miarę możli-

wości o szerokości odpowiadającej drogom publicznym 

dojazdowym, w terenach  zabudowanych  należy ty-

czyć je w dostosowaniu do istniejącego stanu zago-

spodarowania, w miarę możliwości bez naruszania 

trwałych, istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urzą-

dzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, 

c) lokalizowanie zabudowy w granicy działki wy-

łącznie na istniejących działkach niespełniających nor-

matywnych wymogów szerokości oraz w przypadku 

zabudowy bliźniaczej, 

d) lokalizacja na wydzielonych działkach obiektów 

usług, rzemiosła produkcyjnego, hodowli zwierząt go-

spodarskich do 40 DPJ; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny o symbolu R1 – tereny 

rolnicze z zabudową rolniczą: 1-6R1. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: R1 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu - rolnicze, w tym: grunty 

orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, zieleń śródpolna, drogi i ścieżki śród-

polne, stałe i sezonowe wody powierzchniowe wraz  

z przynależnym zagospodarowaniem terenu. 
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3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej śródpolnej, 

b) zagwarantowanie dostępności komunikacyjnej  

z układu istniejących dróg publicznych lub wewnętrz-

nych,  

c) utrzymanie wód powierzchniowych, w szczegól-

ności cieków, 

d) wkomponowanie nowych dopuszczonych obiek-

tów w istniejące otoczenie,  

e) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) realizacja nowych obiektów lub przebudowa ist-

niejących bez uprzedniego uzbrojenia terenu w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego ochro-

nę wód podziemnych, 

b) lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie szero-

kości 5 metrów od górnej krawędzi skarpy brzegowej 

cieku wodnego Sucha; 

3) dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy, 

b) lokalizacja zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych o powierzchni średniego gospodarstwa 

rolnego w Gminie, 

c) działalność gospodarcza związana z rolnictwem, 

d) realizacja nowych obiektów budowlanych zwią-

zanych z działalnością rolniczą, dla których  obowiązują 

parametry: 

– forma dachów – dwuspadowe, dwuspadowe z na-

czółkiem lub wielospadowe o nachyleniu 25 stopni- 50 

stopni, 

e) budowa stawów rybnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 18.1. Wyznacza się tereny o symbolu R2 - tereny 

rolnicze: 1-4R2. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: R2 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu: rolnicze, w tym: grunty or-

ne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadowni-

cze, ogrodnicze, zieleń śródpolna, drogi i ścieżki śród-

polne, stałe i sezonowe wody powierzchniowe. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej śródpolnej, 

b) zagwarantowanie dostępności komunikacyjnej  

z układu istniejących dróg publicznych lub wewnętrz-

nych,  

c) utrzymanie wód powierzchniowych, w szczegól-

ności cieków; 

2) zakazy: 

a) realizacja nowej zabudowy rolniczej; 

3) dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy, 

b) budowa stawów rybnych, zbiorników wodnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 19.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZP - zieleni 

parkowej: 1ZP. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: ZP 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu: zieleń parkowa, wraz z przy-

należnym zagospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni, 

b) w razie konieczności wycinki drzew wymiana na 

nowe w tym samym gatunku; 

2) dopuszczenia: 

a) wycinka drzewostanu ze względu na stan zdro-

wotny; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 20.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZL – leśnej: 

1-5ZL. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: ZL 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – lasy w tym: lasy pań-

stwowe i prywatne, wraz z występującymi polanami, 

drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi i sezonowymi 

wodami powierzchniowymi wraz z przynależnym zago-

spodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne fragmen-

ty rodzimej przyrody, ze względu na zachowanie różno-

rodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, 

walorów krajobrazowych,  

b) nowe zalesienia nieużytków oraz innych gruntów 

nadających się pod zalesienia zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych, wyznaczonych graficznie w pla-

nie, 

c) zachowanie lasów w dobrym stanie zdrowotnym  

i sanitarnym, 

d) odtwarzanie kompleksów leśnych przez kształto-

wanie struktury gatunkowej i przestrzennej odpowied-

niej dla danego siedliska, 

e) ograniczanie stosowania zrębów zupełnych do 

najsłabszych siedlisk leśnych, prowadzenie ścinki 

drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniają-

cy w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności 

leśnej; 

2) zakazy: 

a) zabudowa za wyjątkiem dopuszczonej na pod-

stawie przepisów odrębnych, 

b) trwałe osuszanie bagien i obszarów podmokłych, 

za wyjątkiem przypadków, w których wyniki przepro-
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wadzonych badan i ekspertyz wykluczają niekorzystny 

wpływ tego zabiegu na stosunki wodne, 

c) zmiana stosunków wodnych poza działaniami 

zmierzającymi do zachowania dobrego stanu sanitarne-

go. 

2) dopuszczenia: 

a) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne, ścieżki 

dydaktyczne i miejsca widokowe, 

b) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich pól i 

zagród; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 21.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZLd – 

zieleni dolesień: 1-3ZLd. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: ZLd 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – dolesienia na gruntach 

rolnych, nieużytkach, obszarach wyznaczonych na 

podstawie przepisów odrębnych oraz istniejących za-

drzewień, wraz z przynależnym zagospodarowaniem 

terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne fragmen-

ty rodzimej przyrody, ze względu na zachowanie różno-

rodności przyrodniczej, leśnych zasobów genetycznych, 

walorów krajobrazowych,  

b) nowe zalesienia nieużytków oraz innych gruntów 

nadających się pod zalesienia zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych, wyznaczonych graficznie w 

planie; 

2) dopuszczenia: 

a) adaptacja istniejącej zabudowy, 

b) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne, ścieżki 

dydaktyczne i miejsca widokowe, 

c) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich pól  

i zagród; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 22.1. Wyznacza się tereny o symbolu WS - wód 

powierzchniowych śródlądowych: 1WS, 2WS. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: WS 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – wody otwarte: rzeki, 

strumienie, wyznaczane w granicach użytku, z przyna-

leżnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy:  

a) utrzymanie w dobrym stanie istniejących wód 

powierzchniowych, w tym wycinka drzew i krzewów 

ograniczających przepływ wód,  

b) utrzymanie i ochrona naturalnego ukształtowania 

terenu, koryt potoków, 

c) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakte-

rze siedlisk naturalnych i  pól naturalnych, 

d) wszelkie przedsięwzięcia w granicach terenów W 

wymagają uzgodnień i opinii administratora wód po-

wierzchniowych oraz pozostałych właściwych stron,  

w trybie przepisów odrębnych; 

2) zakazy: 

a) budowa obiektów i budowli, nie dotyczy budowli 

związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz mo-

stów i kładek, 

b) ujmowanie wód powierzchniowych w kolektory, 

rury lub elementy prefabrykowane i upraszczania linii 

brzegowej; 

3) dopuszczenia: 

a) regulacja  wód powierzchniowych w sposób nie- 

powodujący utraty ich naturalnego charakteru, 

b) regulacja wyłącznie w miejscach wynikających  

z opinii hydrologicznych i wymogów ochrony przeciw-

powodziowej, 

c) zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na od-

cinkach terenów zagrożonych zalaniem w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

 

§ 23.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDZ – 

dróg publicznych klasy zbiorczej: 1KDZ, 2KDZ. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: KDZ 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu -  powiatowa droga publicz-

na klasy zbiorczej. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy:  

a) utrzymanie parametrów: 

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m, 

- szerokość pasa jezdni według przepisów odręb-

nych, 

b) w przypadku przebudowy obowiązek budowy 

urządzeń do ujmowania i podczyszczania całości ście-

ków deszczowych oraz zabezpieczających wody i grunt 

przed skutkami wypadków i awarii według przepisów 

odrębnych, 

c) pozostawienie istniejących w pasach drogowych 

obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - ta-

kie jak kapliczki i krzyże przydrożne, 

d) wykonania, w terenach zabudowanych, chodnika 

po obydwu stronach jezdni; 

2) dopuszczenia:  

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogowych 

zieleni przydrożnej o ile nie koliduje z prawidłowym 

utrzymaniem dróg oraz nie zakłóca warunków bezpie-

czeństwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, 
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c) zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania 

(ogrodzeń, obiektów, innych trwałych urządzeń) na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

d) wydzielanie ścieżek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szerokości w liniach roz-

graniczających do stanu istniejącego. 

 

§ 24.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDW – 

dróg wewnętrznych 1- 4KDW. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: KDW 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – droga wewnętrzna – ciąg 

pieszo jezdny. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy:  

a) utrzymanie parametrów: 

- szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,  

- szerokość pasa jezdni minimum 6 metrów, 

b) wykonanie placów do zawracania zgodnie z prze-

pisami odrębnymi na końcach dróg bez przejazdu, 

c) pozostawienie istniejących w pasach drogowych 

obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - ta-

kie jak kapliczki i krzyże przydrożne; 

2) dopuszczenia:  

a) pozostawienie istniejącej w pasach drogowych 

zieleni przydrożnej o ile nie koliduje z prawidłowym 

utrzymaniem dróg oraz nie zakłóca warunków bezpie-

czeństwa ruchu, 

b) realizacja zieleni oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, 

c) zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania 

(ogrodzeń, obiektów, innych trwałych urządzeń) na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych, 

d) wydzielanie ścieżek rowerowych, 

e) ograniczenie parametru szerokości w liniach roz-

graniczających do stanu istniejącego. 

 

Rozdział 7 

Ustalenia szczegółowe  

 

§ 25.1. W planie dla każdego z terenów, wyznaczo-

nych w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obo-

wiązują indywidualne ustalenia parametryczne i wskaź-

niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu,  zdefiniowane i zestawione poniżej  w formie 

tabelarycznej. 

2. W tabelach podano oznaczenia i  parametry: 

1) kolumna 1 - numer i symbol terenu; 

2) kolumna 2 - procent terenów zabudowanych Pz; 

3) kolumna 3 - procent terenów biologicznie czyn-

nych Pb; 

4) kolumna 4 - wysokość zabudowy; 

5) kolumna 5 - obowiązujące dla terenu ustalenia 

strefowe. 

 

§ 26. Dla terenów położonych w miejscowości Dą-

browice ustala się: 

 

1 2 3 4 5 

1MN2 40 25 2k/10 m SN 

2 MN2 40 25 2k/10 m SN 

3 MN2 40 25 2k/10 m --- 

4 MN2 40 25 2k/10 m SN 

5 MN2 40 25 2k/10 m SN 

 

 

2) dla terenów R1: 

1 2 3 4 5 

1R1 10 70 2k/10 m SZP1 

2R1 10 70 2k/10 m SZP1 

3R1 10 70 2k/10 m SZP1 

4R1 10 70 2k/10 m SZP1 

5R1 10 70 2k/10 m W, SN 

6R1 10 70 2k/10 m SN 

 

  

1) dla terenów MN2: 
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3) dla terenów R2: 

1 2 3 4 5 

1R2 --- --- --- SZP1,WN 

2R2 --- --- --- SZP1 

3R2 --- --- --- SZP1 

4R2 --- --- --- SZP1,SN 

 

4) dla terenów ZL: 

1 2 3 4 5 

1ZL --- --- --- --- 

2 ZL --- --- --- --- 

3 ZL --- --- --- --- 

4 ZL --- --- --- --- 

5 ZL --- --- --- SZP1 

 

5) dla terenów ZLd: 

1 2 3 4 5 

1ZLd --- --- --- --- 

2 ZLd --- --- --- --- 

3 ZLd --- --- --- --- 

 

6) dla terenów ZP: 

1 2 3 4 5 

1ZP --- 50 ---  SZP1 

 

7) dla terenów WS: 

1 2 3 4 5 

1WS --- --- --- --- 

2WS --- --- --- --- 
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Rozdział 8 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

i gospodarowania odpadami 

 

§ 27.1. W planie określa się zasady obsługi  

w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, przyłą-

czy, obiektów technologicznych i inżynierskich (nie- 

będących terenem), które położone są w granicach 

innych wyodrębnionych w planie terenów o różnym 

przeznaczeniu (w tym w terenach drogowych i kolejo-

wych).  

2. Ilekroć w planie jest mowa o uzbrojeniu terenu 

(działki) lub infrastrukturze technicznej, dla wszystkich 

rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują nastę-

pujące ustalenia ogólne: 

1) ustala się w pierwszej kolejności realizację no-

wych elementów infrastruktury technicznej w grani-

cach linii rozgraniczających dróg. Lokalizowanie w pa-

sie drogowym urządzeń i obiektów niezwiązanych  

z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, może 

nastąpić zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach ich 

realizację poza ww. liniami pod warunkiem, że plano-

wane przebiegi nie są kolizyjne z pozostałymi ustale-

niami planu; 

3) przebiegi przyłączy do projektowanych obiektów, 

lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwesty-

cji, które nie posiadają swojego jednoznacznego gra-

ficznego oznaczenia w rysunku planu, a określone są, 

lub wynikają z tekstu uchwały bądź przepisów odręb-

nych, mogą być realizowane na bieżąco zgodnie z po-

trzebami wnioskodawców oraz możliwościami po-

szczególnych dysponentów i użytkowników mediów, 

przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu; 

4) wszelkie oznaczone na rysunku planu przebiegi 

sieci odnoszą się do podstawowego systemu zasilania  

i obsługi; 

5) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla inwe-

stycji liniowych lub obiektów technologicznych możli-

we jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla po-

szczególnych terenów, jeśli tego wymagają aktualnie 

obowiązujące przepisy odrębne i nienaruszone są pozo-

stałe ustalenia planu; 

6) ustala się, iż w przypadkach planowania jakich-

kolwiek prac związanych z remontem, przebudową, 

przekładką lub budową nowych elementów infrastruk-

tury technicznej, należy zachować obowiązujące odle-

głości od pozostałych elementów uzbrojenia i zagospo-

darowania wg przepisów odrębnych, a także należy 

posiadać aktualne warunki techniczne i uzgodnienia,  

wydane przez właścicieli i dysponentów poszczegól-

nych mediów, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia 

budowlanego; 

7) przebudowy i modernizacje systemów infrastruk-

tury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub 

równolegle z docelowym programem modernizacji całe-

go obszaru przestrzeni publicznej; 

8) dopuszcza się realizację nowej infrastruktury (po 

modernizacji obszaru przestrzeni publicznej), pod rygo-

rem bezwzględnego doprowadzenia całości terenu do 

stanu poprzedzającego inwestycje zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

3. Dla wszystkich terenów (działek) ustala się w za-

leżności od potrzeb wyposażenie w sieci: wodociągową 

- W, elektroenergetyczną - E, kanalizację sanitarną  

i deszczową - K, ciepłowniczą - C, gazową – G a także 

teletechniczną - T oraz inne niewymienione z nazwy - I, 

wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikającymi 

z przepisów odrębnych oraz przynależnymi im pasami 

obsługi technicznej. 

4. Dla poszczególnych terenów (działek) w zależno-

ści od specyfiki przeznaczenia ustalonego w planie, 

uzależnia się możliwość realizacji przedsięwzięć od: 

1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgodnych  

z ustaleniami § 27 ust. 6 i energii elektrycznej, zgod-

nych z ustaleniami § 27 ust. 7; 

2) rozwiązania dla nich problemów gospodarki ście-

kowej, zgodnych z ustaleniami § 27 ust. 8; 

3) rozwiązania dla nich problemów w zakresie do-

stawy energii cieplnej i gazu, zgodnych z ustaleniami  

§ 27 ust. 9 i 10. 

5. Dla poszczególnych terenów (działek) w zależno-

ści od specyfiki przeznaczenia ustalonego w planie, 

możliwość realizacji przedsięwzięć stymuluje rozwój: 

1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustaleniami § 27 

ust. 11, 

2) sieci innych niewymienionych, zgodnie z ustale-

niami § 27 ust. 12. 

6. W zależności od potrzeb zagwarantowanie pełne-

go pokrycia zapotrzebowania na wodę z istniejącej  

i rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej W,  

z dopuszczeniem (lokalnie) użytkowania studni pod 

warunkiem zbadania przydatności ujęcia (np. dla celów 

bytowych, technologicznych, ppoż. itp.). 

7. W zależności od potrzeb zagwarantowanie pełne-

go pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną  

z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycz-

nej E, z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:  

1) realizacji linii kablowych podziemnych, niewyklu-

czając możliwości realizacji napowietrznych linii energe-

tycznych; 

2) lokalizacji nowych stacji transformatorowych na 

działkach wydzielonych, będących we władaniu do-

stawcy energii, w terenach zielonych, bądź w grani-

cach terenów pozostałych funkcji; 

3) wyznacza się obszar obsługi technicznej dla linii 

15 kV (sieci SN) o szerokości 16 m (po 8 m od osi 

linii), oznaczony na rysunku planu jako strefa technicz-

na linii średniego napięcia; 

4) wyznacza się wzdłuż  linii 110 kV strefę ograni-

czonego użytkowania, obejmującą obszar zlokalizowa-

ny bezpośrednio pod linią oraz pasy terenu o szerokości 

15 m od skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach. 

8. W zależności od potrzeb zagwarantowanie od-

prowadzenia ścieków do istniejącego i rozbudowywa-
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nego systemu sieci kanalizacyjnej K, pod warunkiem, 

że ścieki sanitarne i wody deszczowe będą odpowiadać 

parametrom o których mowa w przepisach odrębnych, 

a także z uwzględnieniem następujących uwarunko-

wań: 

1) lokalizacja nowej sieci kanalizacyjnej w liniach 

rozgraniczających dróg z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych, w oparciu o koncepcję programową kanali-

zacji sanitarnej oraz konieczną dokumentację tech-

niczną, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi,  

w szczególnych przypadkach dopuszcza się przebieg 

kanałów przez tereny działek prywatnych – po uzyska-

niu zgody ich właścicieli; 

2) wprowadza się zakaz odprowadzania i gromadze-

nia ścieków w zbiornikach bezodpływowych (przepis 

obowiązuje dopiero po realizacji docelowego systemu 

sieci kanalizacyjnej); 

3) wprowadza się zakaz stosowania systemów in-

dywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków  

z odprowadzeniem do wód lub ziemi (przepis obowiązu-

je dopiero po realizacji docelowego systemu sieci kana-

lizacyjnej); 

4) lokalizacja nowych obiektów technologicznych 

(przepompowni) tylko na działkach wydzielonych będą-

cych we władaniu dysponenta sieci; 

5) odwadniania parkingów wydzielonych, placów 

manewrowych, postojowych i magazynowo składo-

wych do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim pod-

czyszczeniu i spełnieniu wymogów przepisów odręb-

nych; 

6) w razie braku możliwości przyłączenia do sieci 

kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza 

się odprowadzanie wód opadowych na własny teren 

nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników 

retencyjnych. 

9. W zależności od potrzeb, dopuszcza się możli-

wość pokrycia zapotrzebowania na ciepło - co, z lokal-

nych sieci ciepłowniczych: 

1) dopuszcza się lokalizację nowych sieci ciepłowni-

czych w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnie-

niem przepisów odrębnych; 

2) ustala się likwidację lokalnych, małych i nisko 

sprawnych kotłowni węglowych, zamieniając je na 

źródła zasilane „czystymi” paliwami lub włączając do 

systemów zasilanych ze źródeł wysoko sprawnych; 

3) ustala się w obiektach nowych i modernizowa-

nych obowiązek stosowania tzw. „czystych” paliw, 

które ograniczają wielkość emisji i zanieczyszczeń po-

wietrza; 

4) dopuszcza się możliwość pokrycia zapotrzebowa-

nia w ciepło realizowane w oparciu o zasilanie energią 

elektryczną. 

10. W zależności od potrzeb zapewnienie pokrycia 

zapotrzebowania na gaz z rozbudowywanej sieci gazo-

wej G, dla celów bytowych, przemysłowych i oraz ce-

lów grzewczych, z uwzględnieniem następujących 

uwarunkowań: 

1) odległości podstawowe projektowanych gazocią-

gów od obiektów terenowych w zależności od rodzaju 

obiektu określają przepisy odrębne; 

2) przez teren objęty planem będzie przebiegał projek-

towany gazociąg średniego ciśnienia (DN 90 PN 0,3 MPa) 

od stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Tarnowie 

Opolskim do zakładu produkcyjnego „Rolnik” w Dańcu. 

11. Zapewnienie dostępu do istniejącej i rozbudo-

wanej sieci telekomunikacyjnej z dążeniem do skablo-

wania sieci:  

1) dopuszcza się lokalizację nowych anten telefonii 

bezprzewodowych itp. w granicach samodzielnych 

działek lub na obiektach, które nie podlegają ochronie 

ze względów konserwatorskich, w miejscach nieekspo-

nowanych, przy zachowaniu wszystkich wymogów 

lokalizacyjnych i formalnoprawnych; 

2) zakaz lokalizacji stacji, urządzeń nadawczych  

i centrali telekomunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedz-

twie, to jest w odległości mniejszej niż 30 m od budyn-

ków funkcji MN2. 

12. Możliwość realizacji sieci innych tj.: telewizja 

kablowa, alarmowa, itp.. 

 

§ 28. W zakresie gospodarowania odpadami ustala 

się: 

1) dla całego obszaru objętego planem obowiązuje 

zakaz składowania, utylizacji i przerabiania odpadów 

komunalnych; 

2) dopuszcza się krótkoterminowe gromadzenia od-

padów komunalnych i odpadów produkcyjnych w gra-

nicach działek na których są wytwarzane; 

3) dopuszcza się utworzenie punktu odbioru i tym-

czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych 

(baterie, akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje 

itp.) przy zachowaniu wszystkich ustaleń strefowych; 

4) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpa-

dami wprowadza się wymóg dla planowanych w tym 

terenie nowych funkcji: minimalizacji ilości wytwarzania 

odpadów, segregacji (ze szczególnym uwzględnieniem 

ewentualnych odpadów niebezpiecznych) zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) nakaz selektywnego gromadzenia i poddanie 

unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających 

w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

6) nakaz wyposażenia terenów intensywnego ruchu 

pieszego i rowerowego KDP, w urządzenia do groma-

dzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wy-

wozu i utylizacji; 

7) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogą-

cej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe, 

8) dla wszystkich posesji obowiązek zawarcia od-

powiednich umów (z uprawnionymi przedsiębiorstwa-

mi) zapewniających ciągły odbiór odpadów; 

9) dla wszystkich podmiotów gospodarczych obo-

wiązek posiadania uregulowanego stanu formalno 

prawnego z zakresu gospodarki odpadami, zgodnego  

z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

 

§ 29. Ustala się następujące zasady tymczasowego 

zagospodarowania części lub całości działki położonej 

w granicach terenu o innym przeznaczeniu podstawo-

wym i dopuszczonym: 

1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz 

 przedsięwzięć tymczasowych; 

2) dopuszczenie realizacji nowych tymczasowych 

obiektów budowlanych niepołączonych trwale z grun-

tem, a także lokalizację tymczasowych terenowych 

parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzięcia spełnią 

wymogi wynikające z przepisów odrębnych oraz usta-

leń szczegółowych  planu; 

3) dopuszczenie realizacji tymczasowych urządzeń  

i obiektów reklamowych; 

4) w momencie pojawienia się, w odniesieniu do 

konkretnego terenu, realnych, związanych z konkret-

nym inwestorem możliwości realizacji podstawowego 

jego przeznaczenia, dopuszczone zagospodarowanie  

i zabudowa tymczasowa winna niezwłocznie ulec li-

kwidacji, w trybie wynikającym z przepisów odrębnych. 

 

Rozdział 10 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów 

 

§ 30.1. W obszarze objętym planem nie występują 

tereny zamknięte. 

2. W obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry górnicze oraz  tereny górnicze.  

3. W obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry narażone na niebezpieczeństwo powodzi. 

4. W obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

 

Rozdział 11 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości 

 

§ 31.1. Zasady dokonywania podziałów geodezyj-

nych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, należy 

przyjmować zgodnie z ustaleniami graficznymi rysunku 

planu oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi 

uchwały.   

2. Wydzielenia części działek przejmowanych pod 

drogi publiczne winny następować przy jednoczesnej 

ścisłej koordynacji: projektu planowanej nowej lub 

przebudowywanej drogi publicznej, z uwzględnieniem 

jej istniejących i planowanych elementów uzbrojenia 

technicznego terenu oraz  wstępnego projektu podziału 

nieruchomości pod pas drogowy wytyczany w norma-

tywnych liniach rozgraniczających, z zastrzeżeniem 

przepisów odrębnych.  

3. W terenach, dla których nie określa się szczegó-

łowych zasad wydzielania działek, w tym scalania  

i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, podzia-

łów należy dokonywać zgodnie z: przepisami odrębny-

mi i ustalonymi w planie dla poszczególnych przezna-

czeń, minimalnymi szerokościami działek budowlanych  

i minimalnymi ich powierzchniami, a także z odpowied-

nimi ustaleniami tekstowymi uchwały. 

4. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych 

w planie linii rozgraniczających dla terenów oraz tere-

nów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą w rysunku pla-

nu odpowiednią grubość linii, za punkt odniesienia ty-

czenia przyjmuje się środek osi danej linii rozgraniczają-

cej. 

 

Rozdział 12 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

 

§ 32. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 

opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu 

uchwalenia planu w wysokości: 

1) tereny funkcji MN2 – 15%. 

 

Rozdział 13 

Ustalenia końcowe 

 

§ 33.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Chrząstowice. 

2. Uchwała podlega publikacji na stronie interneto-

wej Gminy. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Rafał Bartek 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 20 – 1240 – Poz. 326 

 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice 

 

L.P. 

Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nierucho-

mości, 

której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenie 

projektu planu 

dla  

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 

w sprawie rozpatrzenie 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy w sprawie 

rozpatrzenie uwagi 

Załącznik do uchwały 

nr…. Z dnia…. 

Uwaga 

uwzględ 

niona 

Uwaga 

nieuwag 

lędniona 

Uwaga 

uwzględ 

niona 

Uwaga 

nieuwag 

lędniona 

1. 2008.09.29 

Urząd  

Gminy Chrząstowice 

Ul. Dworcowa 38  

46-053 Chrząstowice 

 

Zmiana kąta nachyle-

nia połaci dachowych  

z miary procentowej  

na miarę oznaczoną  

w stopniach. 

Zmiana ma  

na celu ujednolicenie   

z istniejącymi planami 

Zapisy 

w tekście 

Zapisy 

w tekście 
x    

* tekst uwagi w załączniku, w tabeli podano streszczenie 

 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXIV/156/2009  

Rady Gminy Chrząstowice  

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji, zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Chrząstowice, wsi Dąbrowice, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania 

 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 

pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Chrzą-

stowice rozstrzyga, co następuje: 

 

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale  w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, ścieżek 

rowerowych, kanalizacji i wodociągów, pociąga za 

sobą wydatki z budżetu Gminy w zakresie realizacji 

zadań własnych. 

 

§ 2. Inwestycje i nakłady wynikające z realizacji za-

pisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy  

i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są nie-

zbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospo-

darowania terenu objętego planem, będą finansowane 

ze środków: 

1) dochodów publicznych Gminy – podatków, według 

planowanej realizacji inwestycji, ujętych w poszczególnych 

latach w budżecie Gminy;  

2) publicznych, pochodzących z budżetu Unii Euro-

pejskiej; 

3) wynikających z porozumień, w ramach partner-

stwa prywatno – publicznego; 

4) ze środków własnych inwestora, na terenie po-

siadanych nieruchomości. 
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UCHWAŁA Nr XXIII/135/09 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania  Mieszkaniowym Zasobem  

Gminy Domaszowice na lata 2009 - 2014 

 

Na podstawie  18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055,  

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

Nr 175, poz. 1457;  z 2006 r. Nr 17,  poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

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

1111, Nr 223, poz. 1458) oraz  art. 21 ust. 1 pkt 1  

i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-

deksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, 

Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, 

poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 

902, Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy  Domaszowice 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowa-

nia Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na 

lata 2009 - 2014 określony w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy określa odrębna 

uchwała Rady Gminy. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

 

Przewodniczący Rady 

Jan Nowak 

 

Załącznik do uchwały 

Rady Gminy Domaszowice 

Nr XXIII/135/09 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2009 - 2014 

 

Tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej (mieszkań-

ców gminy) należy do zadań własnych gminy, która do 

tych celów wykorzystuje w szczególności swój zasób 

mieszkaniowy. 

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują 

wszelkie działania decyzje i plany przyszłych przedsię-

wzięć zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszka-

niowych członków wspólnoty samorządowej przy 

uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno-

gospodarczych, a w szczególności finansowych, de-

mograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych  

i techniczno - organizacyjnych.  

 

Rozdział I 

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicz-

nego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 

latach z podziałem na lokale mieszkalne i lokale socjal-

ne 

 

§ 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Domaszowice 

obejmuje lokale mieszkalne  stanowiące własność Gmi-

ny. tj. 

-  1 wolnostojący budynek mieszkalny 

-  3 lokale mieszkalne  

-  2 lokale socjalne  

o łącznej powierzchni użytkowej  280,20 m2, 

które położone są w: 

- budynek mieszkalny: Siemysłów nr 69, powierzch-

nia użytkowa  33,0 m2, stan techniczny dostateczny, 

woda z wodociągu 

- lokale mieszkalne: Domaszowice ul. Kolejowa 3/2, 

pow. uż. 70,0 m 2, stan techniczny dobry, instalacja 

centralnego ogrzewania, łazienka z wc, woda z wodo-

ciągu, ścieki odprowadzane do szamba   

Strzelce 52, pow. uż.  63,5 m2, stan techniczny do-

bry, woda z wodociągu, instalacja centralnego ogrze-

wania, łazienka i wc, ścieki  

Woskowice Górne - Świbne nr 2/1,  pow. uż. 57,94 m2, 

stan techniczny dostateczny, woda z wodociągu, ła-

zienka i wcm ścieki odprowadzane do szamba 

Lokal socjalny: Siemysłów 38, pow. uż 30,90 m2, 

stan techniczny dostateczny, woda z wodociągu  

Woskowice Górne – Świbne 2/2, pow. uż.  24,86 m2, 

stan techniczny dostateczny, woda z wodociągu. 

 

§ 2. Nie przewiduje się powiększenia mieszkanio-

wego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań.  
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§ 3. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następo-

wało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przezna-

czeniu niż mieszkalne – będące własnością Gminy.  

 

§ 4. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy 

określa się na bazie wyposażenia lokalu mieszkalnego 

w instalację centralnego ogrzewania, wodociąg z sieci, 

łazienkę i wc.  

 

§ 5. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu gminy przedstawia się następująco: 

Rok Ilość budynków Ilość lokali mieszkalnych Ilość lokali socjalnych 

2009 1 4 2 

2010 1 3 2 

2011 1 3 2 

2012 1 2 2 

2013 1 2 2 

2014 1 2 2 

 

Rozdział II 

Analiza potrzeb oraz planów remontów i moder-

nizacji wynikający ze stanu technicznego budynków 

i lokali z podziałem na kolejne lata  

 

§ 1. Realizacja remontów i  modernizacji przewi-

duje utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie 

niepogorszonym.  

§ 2. Budynki, w których znajdują się lokale 

mieszkalne z zasobu mieszkaniowego w przeważa-

jącej części zostały wybudowane przed 1945 ro-

kiem, w związku z czym jest to bardzo stara sub-

stancja wymagająca poniesienia dużych nakładów 

finansowych na remonty i naprawy bieżące.

 

§ 3. Planowane środki finansowe na remonty w latach 2009-2014 oraz inne wydatki związane z utrzymaniem 

lokali.  

Rok Zakres prac Nakłady 

2009 Wymiana stolarki okiennej w Strzelcach 3 000,00   

2010 Remont kominów oraz wentylacji w Siemysłowie i 

Woskowicach Górnych –Świbnie 

3 000,00 

    

2011 Wymiana stolarki okiennej w Siemysłowie 4 500,00     

2012 Wymiana stolarki okiennej w Woskowicach Górnych-Świbnie  5 500,00 

2013 Wymiana okien w lokalach socjalnych 4 500,00  

2014 Wymiana instalacji elektrycznej w Siemysłowie 6 000,00 

 

Rozdział  III 

Planowana sprzedaż lokali  w kolejnych latach 2009 

- 2014 

 

§ 1. Do sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się 

bonifikaty ustanowione przez Radę Gminy Domaszowi-

ce odrębną uchwałą.  

 

§ 2. Przewiduje się, ze sprzedaż lokali mieszkalnych 

w poszczególnych latach będzie uzależniona od zainte-

resowania najemców wykupem mieszkań.                                    

 

Rozdział IV 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 

czynszu 

 

§ 1. Najemca uiszcza czynsz za najem lokalu wcho-

dzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

§ 2. Ustala się do stawki podstawowej czynszu 

czynniki obniżające stawkę czynszu w zależności od 

wyposażenia lokalu w następujące instalacje: 

a) za brak instalacji centralnego ogrzewania   30%, 

b) za brak łazienki i WC – 20%, 

c) za ogólny stan techniczny budynku (rok budowy 

do 1945) – 5%, 

d) za brak dostarczanej ciepłej wody – 20%. 
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§ 3. Stawki czynszu miesięcznego za 1m2 po-

wierzchni użytkowej z uwzględnieniem czynników ob-

niżających o których mowa w niniejszej uchwale ustala 

Wójt Gminy Domaszowice w drodze zarządzenia. 

 

§ 4. Przyjmuje się jako zasadę, ze podwyżki stawek 

czynszowych będą obowiązywać przez okres co naj-

mniej 12 miesięcy. 

 

§ 5. Podstawą wyliczenia stawki bazowej czynszu 

będzie stanowił wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtwo-

rzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz-

kalnych w wysokości 2%, ogłoszony przez Wojewodę 

Opolskiego w drodze obwieszczenia. 

 

§ 6. Czynsz za najem lokalu mieszkalnego wchodzą-

cego w skład gminnego zasobu mieszkaniowego płatny 

jest z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca w kasie 

wynajmującego lub na jego konto.    

 

§ 7. Wynajmujący lokal może podwyższać czynsz 

wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu na 

trzy miesiące naprzód. 

 

§ 8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może 

przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obo-

wiązującego. 

§ 9. Czynsz nie obejmuje opłat związanych z eks-

ploatacją mieszkania niezależnych od właściciela tj. 

opłat za energię elektryczną, wodę i nieczystości płyn-

ne i stałe. 

 

§ 10. Zarządzenie Wójta ustalające podwyższoną 

stawkę czynszu podaje się do publicznej wiadomości 

poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń Urzędu.  

 

Rozdział V 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania 

mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach 

 

§ 1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza  Wójt 

Gminy Domaszowice zgodnie z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym i ustawy wymienionej na wstę-

pie. 

 

Rozdział VI 

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w 2009 

roku i kolejnych latach 

 

§ 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkanio-

wej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne  

i środki z budżetu Gminy. 

 

  

Rozdział VII 

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz 

koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy koszty zarządu nieru-

chomościami wspólnymi których gmina jest jedynym ze współwłaścicieli  a także wydatki inwestycyjne 

 

Koszt 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

bieżące 

eksploatacje 

3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 

bieżące 

remonty 

1 000 2 000 2 000 0 1 500 1 500 

Ogółem 4 000 4 000 4 000 2 000 3 500 1 500 

Rozdział  VIII 

Opis innych działań mających na celu poprawę wyko-

rzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy 

 

W ramach działań mających na celu poprawę go-

spodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jak 

również zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokalnej spo-

łeczności o najniższych dochodach Gmina planuje zde-

cydowane zwiększenie liczby lokali socjalnych poprzez 

adaptacje istniejących nieruchomości niebędących do-

tychczas w zasobie mieszkaniowym gminy. 
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UCHWAŁA Nr XXIV/141/09 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/09 Rady Gminy Domaszowice  z dnia 29 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice 

na lata 2009 - 2014 

 

 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

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

Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 

Nr 223, poz. 1458) oraz  art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 

266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602,  

Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r.  

Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy  

Domaszowice uchwala, co następuje; 

 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/135/09 Rady 

Gminy Domaszowice z dnia 29 stycznia 2009 r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospoda-

rowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowi-

ce na lata 2009 - 2014 wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. W rozdziale  I § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu 

gminy; 

a) stopień wyposażenia mieszkań w podstawowe in-

stalacje i urządzenia  

- instalacja wodociągowa    100 % 

- instalacja centralnego ogrzewania   33 % 

- łazienka, WC       50 %, 

b) struktura wiekowa budynków: 

- wybudowanych do 1945 r.    84 %  

- w latach 1945 - 2008              16 %. 

 

2. Prognoza stanu technicznego 

  

Lokale mieszkalne 

Lata Ilość Stan techniczny 

dobry średni zły 

2009 4 2 2 - 

2010 3 1 2 - 

2011 3 1 2 - 

2012 2 1 1 - 

2013 2 1 1 - 

2014 2 2 - - 

 

 

Lokale socjalne 

Lata Ilość Stan techniczny 

dobry średni zły 

2009 2 - 2 - 

2010 2 - 2 - 

2011 2 - 2 - 

2012 2 - 2 - 

2013 2 2 - - 

2014 2 2 - - 

        „ 
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2. W rozdziale  III § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach: 

Rok Ilość 

budynków 

Ilość lokali Sprzedaż 

budynków 

Sprzedaż 

lokali 

mieszkalnych 
mieszkalnych w tym 

socjalnych 

2009 1 4 2 0 1 

2010 1 3 2 0 0 

2011 1 3 2 0 1 

2012 1 2 2 0 0 

2013 1 2 2 0 0 

2014 1 2 2 0 0 

    „ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.    

 

Przewodniczący Rady  

Jan Nowak 
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UCHWAŁA Nr XXIX/265/09 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

z dnia 17 lutego 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów uzdolnionych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), Rada Miejska w Głub-

czycach uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwała określa tryb i kryteria przyznawania 

nagród uczniom uzdolnionym zamieszkałym na terenie 

Gminy Głubczyce.  

2. O uczniu zdolnym mówimy gdy  mamy do czy-

nienia z uczniem, który charakteryzuje się wyraźnymi 

osiągnięciami w jakiejś dziedzinie,  gdy jego rezultaty 

są szczególnie dobre i wyróżniające, gdy wyprzedza 

innych w opanowywaniu różnych sprawności. 

 

§ 2. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzy-

skane w danym roku szkolnym w następujących kate-

goriach: 

1) nauka; 

2) kultura; 

3) sport; 

4) inne dokonania. 

2. Kandydatów do nagrody wyłania się spośród 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów posiadają-

cych co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

 

§ 3.1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

- nagroda pieniężna I stopnia, 

- nagroda pieniężna II stopnia, 

- nagroda pieniężna III stopnia, 

- nagroda rzeczowa. 

 

§ 4.1. Nagroda I stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) uzyskanie tytułu laureata przedmiotowego kon-

kursu wojewódzkiego organizowanego przez Opolskie-

go Kuratora Oświaty, 

b) uzyskanie tytułu laureata lub  miejsca I - X w 

konkursach ogólnopolskich: 

(Kangur, Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki); 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie tytułu laureata  lub miejsca  I – III  kon-

kursu wojewódzkiego organizowanego przez  instytucje 

kultury o zasięgu wojewódzkim, 

b) uzyskanie tytułu laureata w konkursach ogólno-

polskich organizowanych przez  instytucje kultury; 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie tytułu medalisty  lub miejsca  I – III  fi-

nałów wojewódzkich zawodów organizowanych przez  

Opolskiego Kuratora Oświaty i Zarząd Wojewódzki 

SZS, 
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b) uzyskanie tytułu medalisty  lub miejsca  I – III  fi-

nałów wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych  

zawodów organizowanych przez ogólnopolską federa-

cję lub związek sportowy w danej dziedzinie sportu. 

 

2. Nagroda II stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) za uzyskanie tytułu finalisty przedmiotowego kon-

kursu wojewódzkiego organizowanego przez Opolskie-

go Kuratora Oświaty 

b) uzyskanie miejsca XI - XX w konkursach ogólno-

polskich: 

(Kangur, Olimpus, Lwiątko, Konkurs Oxfordzki); 

2) w kategorii kultura: 

a) uzyskanie wyróżnienia  lub miejsca IV - VI  kon-

kursu wojewódzkiego organizowanego przez  instytucje 

kultury o zasięgu wojewódzkim, 

b)  uzyskanie wyróżnienia lub miejsca IV - VI  w 

konkursach ogólnopolskich organizowanego przez  in-

stytucje kultury; 

3) w kategorii sport: 

a) uzyskanie miejsca  IV – VI  finałów wojewódzkich 

zawodów organizowanych przez  Opolskiego Kuratora 

Oświaty i Zarząd Wojewódzki SZS, 

b) uzyskanie miejsca  IV – VI  finałów wojewódz-

kich, krajowych, międzynarodowych  zawodów organi-

zowanych przez ogólnopolską federację lub związek 

sportowy w danej dziedzinie sportu. 

 

3. Nagroda III stopnia przyznawana jest za: 

1) w kategorii nauka: 

a) zakwalifikowanie się do konkursu  wojewódzkiego 

lub za zajęcie miejsca I - III w powiatowym konkursie 

przedmiotowym lub konkursie o wiedzy w określonym 

zakresie organizowanym przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach, 

b) osiągniecie tytułu laureata w konkursach o zasię-

gu regionalnym organizowanych przez instytucje samo-

rządowe, organizacje i instytucje rządowe; 

2) w kategorii kultura: 

uzyskanie tytułu laureata  lub miejsca I - III konkursu 

powiatowego organizowanego przez  instytucje kultury 

o zasięgu regionalnym lub powiatowym, instytucje sa-

morządowe, organizacje o zasięgu regionalnym lub 

powiatowym; 

3) w kategorii sport: 

uzyskanie I miejsca w finałach zawodów powiato-

wych organizowanych przez instytucje i organizacje 

sportowe o zasięgu regionalnym lub powiatowym. 

4. W kategorii inne dokonania stopień nagrody usta-

lany  będzie indywidualnie w zależności od oceny osią-

gnięć ucznia. 

 

5. Nagrody rzeczowe przyznawane będą za zajęcie 

miejsca od I do III w grach zespołowych na szczeblu 

wojewódzkim.  

 

§ 5.1. Nagroda przyznawana jest  przez Burmistrza. 

2. Przyznanie nagrody  jest poprzedzone zaopinio-

waniem wniosków przez komisję nagród powołaną 

przez Burmistrza. 

3. Ilość i wysokość  nagród ustala corocznie Bur-

mistrz w zależności od środków finansowych przyzna-

nych na ten cel przez Radę Miejską. 

4. Nagrody wręczane są w dniu zakończenia roku 

szkolnego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

nagrody mogą być przyznane w innym terminie. 

 

§ 6.1. Zgłaszanie kandydata do nagrody odbywa się 

w formie pisemnego wniosku. 

2. Do składania wniosków są uprawnione: 

1) rady pedagogiczne wspólnie z radą rodziców; 

2) organizacje i instytucje kulturalno – oświatowe  

i sportowe. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) dane osobowe kandydata potwierdzone przez kie-

rującego placówką  z której  wypływa wniosek; 

2) uzasadnienie; 

3) dyplomy lub inne dokumenty (kserokopie) po-

twierdzające osiągnięcia ucznia w danym roku szkol-

nym. 

4. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie  

z dopiskiem „Nagroda dla ucznia uzdolnionego” w Za-

rządzie Oświaty, Kultury i Sportu w Głubczycach  

w terminie do 31 maja. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/224/08 Rady Miej-

skiej w Głubczycach z dnia 20 listopada 2008 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu nagradzania uczniów 

uzdolnionych.  

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Głubczyc. 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk
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UCHWAŁA Nr XXV/190/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

 

w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków:  

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli  

oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 

art. 30 ust.6  w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 97, poz. 674), Rada Miejska w Kolonow-

skiem uchwala: 

 

§ 1. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale 

nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzo-

nych przez Gminę Kolonowskie przysługują dodatki: za 

wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki 

pracy. 

 

§ 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od 1-go dnia miesiąca kalendarzowe-

go następującego po miesiącu, w którym nauczyciel 

nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodat-

ku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku 

lub wyższej jego stawki nastąpiło od 1-go dnia miesią-

ca; 

3) wysokość dodatku za wysługę lat ustala się w 

oparciu o dokumenty znajdujące się w aktach osobo-

wych danego pracownika. 

 

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono funkcję dy-

rektora przyznaje się dodatki w następującej wysoko-

ści: 

L.p

. 
Stanowiska kierownicze 

Stawki dodatku funkcyjnego 

X – wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego z tytułem 

magistra z przygotowaniem pedago-

gicznym 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Przedszkola 

a) dyrektor przedszkola: 

- 1 oddział 

- 2 oddziały 

Szkoły wszystkich typów 

a) dyrektor szkoły liczącej do 

8 oddziałów 

b) dyrektor szkoły liczącej 

powyżej 8 oddziałów lub z 

gminną salą sportową. 

 

 

11% – 22% 

13% - 25% 

 

11% – 25% 

 

13% – 30% 

X – stanowiące procent 

 

§ 4.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektora przyznaje 

Burmistrz. 

2. Prawo do dodatku wygasa z upływem okresu, na 

który został przyznany, a w przypadku odwołania z 

funkcji dyrektora, w ostatnim dniu miesiąca, w którym 

nastąpiło odwołanie. 

3. Dodatek przysługuje innej osobie, której powie-

rzono funkcję w zastępstwie, od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po miesiącu zastępstwa. 

4. Przy przyznawaniu dodatku funkcyjnego uwzględnia 

się: liczbę dzieci, oddziałów, liczbę zatrudnionych pracow-

ników, liczbę obiektów i stan techniczny budynków. 

 

§ 5.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opieku-

na stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na na-

uczyciela kontraktowego lub mianowanego przysługuje 

dodatek w wysokości 46 zł. 

2. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu 

nad więcej niż jednym nauczycielem opiekunowi przy-

sługuje dodatek w wysokości 84 zł. 

3. Dodatek nie przysługuje w okresie przerwy (urlop 

zdrowotny, urlop bezpłatny lub w przypadku gdy w 

ciągu roku szkolnego łączna absencja spowodowana 

niezdolnością do pracy spowodowana chorobą przekra-

cza 50 dni) w sprawowaniu funkcji opiekuna stażu. 

 

§ 6.1. Dyrektor przyznaje nauczycielowi, któremu 

powierzono wychowawstwo klasy w szkole podsta-

wowej, gimnazjum lub przedszkolu, dodatek w wyso-

kości  

- 26 zł  w oddziale do 10 uczniów, 

- dodatkowo  2,60 zł za każdego ucznia powyżej 10.  

2. W przypadku zmiany powierzenia funkcji wycho-

wawcy w ciągu roku szkolnego : 

a) w razie zaprzestania wykonywania funkcji wy-

chowawcy w ciągu miesiąca, prawo do dodatku wyga-

sa z ostatnim dniem danego miesiąca,  

b) w razie powierzenia funkcji wychowawcy w ciągu 

miesiąca, prawo do dodatku powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło powierzenie funkcji, a jeżeli powierzenie na-

stąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

 

§ 7. Dodatki, o których mowa w § 5 i 6, nauczycie-

lowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Bur-

mistrz,  w ramach posiadanych środków. 

 

§ 8.1. W zależności od spełnienia warunków przy-

znawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,  

o których mowa w rozporządzeniu wydanym na pod-

stawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 
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Karty Nauczyciela oraz spełnienia warunków określo-

nym w ust. 2 nauczycielowi, w tym nauczycielowi 

któremu powierzono stanowisko dyrektora, może być 

przyznany dodatek motywacyjny. 

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest ponadto: 

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych 

osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzo-

nych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-

zaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkur-

sach, zawodach, olimpiadach itp.; 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wycho-

wawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami; 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 

uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

4) systematyczne i efektywne przygotowanie się do 

wykonywania przydzielonych obowiązków; 

5) podnoszenie umiejętności zawodowych; 

6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy; 

7) dbałość o estetykę lub sprawność powierzonych: 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urzą-

dzeń szkolnych; 

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

w tym pedagogicznej; 

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 

służbowych; 

10) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

11) dbałość o estetykę  obiektów szkolnych; 

12) celowe i oszczędne wydatkowanie środków fi-

nansowych szkoły; 

13) posiadanie wyróżniającej oceny pracy; 

14) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych; 

15) udział w komisjach przedmiotowych i innych; 

16) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie 

szkoły; 

17) prowadzenie lekcji koleżeńskich i przejawianie 

innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

18) aktywny udział w realizowaniu innych zadań 

statutowych szkoły; 

19) praca z dzieckiem zakwalifikowanym do kształ-

cenia specjalnego.   

    

§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

w szkole, w której średnia liczba uczniów w oddziale nie 

przekracza 14 wynosi 26 zł; gdy zaś średnia ta przekracza 

14 – 29 zł. 

 

§ 10.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie 

może być wyższy niż  25 % jego wynagrodzenia 

zasadniczego, a dla dyrektora 30% jego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 

nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż sześć 

miesięcy. 

3. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje 

dyrektor w ramach posiadanych środków, a dyrekto-

rowi szkoły Burmistrz. 

 

§ 11. Ustala się następujące stawki dodatku za pra-

cę w trudnych warunkach w placówkach oświato-

wych: 

1) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowaw-

czych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo 

w stopniu głębokim – 5 zł za godzinę; 

2) prowadzenie nauczania indywidualnego dzieci za-

kwalifikowanych do kształcenia specjalnego – 5 zł za 

godzinę; 

3) prowadzenie zajęć w klasach łączonych – 5 zł za 

godzinę; 

4) w innych przypadkach wynikających z rozporzą-

dzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 – 7 zł za godzinę. 

 

§ 12. Nauczycielowi z tytułu pracy w warunkach 

uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości 6 zł za 

godzinę. 

 

§ 13. Dodatek za uciążliwe lub trudne warunki pra-

cy przysługuje w okresie niewykonywania pracy, za 

który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres 

urlopu wypoczynkowego (ferie, wakacje). 

 

§ 14. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pra-

cy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nie-

obecności w pracy, za okresy za które nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

 

§ 15. Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pra-

cy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz. 

 

§ 16. W razie zbiegu uprawnień zarówno uprawnień 

do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy, na-

uczycielowi przysługuje prawo do obydwu dodatków. 

 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

wi Kolonowskiego.  

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Franciszek Klimas
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UCHWAŁA Nr XXV/191/09 

 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM 

 

z dnia 23 lutego 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone  

przez Gminę Kolonowskie 

 

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.) oraz art. 14 ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXII/168/08 Rady Miejskiej  

w Kolonowskiem z dnia 20 listopada 2008 r. w spra-

wie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 

prowadzone przez Gminę Kolonowskie, zmienionej 

uchwałą Nr XXIII/176/08 Rady Miejskiej w Kolonow-

skiem, w § 1 wprowadza się ust. 2 o brzmieniu: 

„W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu 

w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata pod-

lega zwrotowi, a wyliczenie kwoty zwrotu przedstawia 

się następująco: kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

– 4 : 22 dni x ilość nieobecności dziecka w przedszko-

lu.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kolonowskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Franciszek Klimas
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UCHWAŁA Nr XIX/158/09 

 RADY GMINY KOMPRACHCICE 

 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Domecko 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z  2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z  2003 r. Nr 80, poz. 717, 

Nr  162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  

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

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  

i Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Komprachcice 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nowej ulicy w obrębie miejscowości Domecko, 

której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały 

obejmującej działki nr 167 i 170 k.m. 2 nadaje się na-

zwę „Brzozowa”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Antoni Wencel 
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UCHWAŁA Nr XXIX/206/2009 

 RADY GMINY LUBSZA 

 

z dnia 22 stycznia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na  usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, 

pochodzących z budynków i obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsza 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku  

z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z póź. zm.) oraz art. 406 ust. 1 pkt  4 i 6 oraz  

art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150; zm.:  

z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865; Nr 154, 

poz. 958 Rada Gminy Lubsza uchwala: 

Regulamin przyznawania dotacji ze środków Gmin-

nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację 

odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, po-

chodzących z budynków i obiektów budowlanych, 

zwany dalej Regulaminem następującej treści: 

 

§ 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania oso-

bom fizycznym, niebędącym przedsiębiorcami, dotacji 

na realizację zadań polegających na pokryciu części 

kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych  

i elewacji zawierających azbest na budynkach oraz 

obiektach budowlanych z terenu Gminy Lubsza. 

2. Dotacja przysługuje osobom, o których mowa  

w ust. 1, mającym tytuł prawny do budynku lub obiek-

tu budowlanego, znajdującego się na terenie Gminy 

Lubsza. 

3. Kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie 

przedstawionych przez wnioskodawcę rachunków (fak-

tur VAT) za wykonanie prac związanych z usuwaniem 

(demontażem) odpadów niebezpiecznych, zawierają-

cych azbest, transport, utylizację i stanowi 60 % ich 

łącznej wartości, jednak nie więcej niż 5.000 zł (słow-

nie: pięć tysięcy złotych), niezależnie od liczby budyn-

ków i obiektów budowlanych, z których usuwane 

są odpady niebezpieczne. 

4. Dotacja nie obejmuje wykonania dokumentacji 

technicznej. 

5. Dotacja nie przysługuje osobom fizycznym, które 

we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe 

pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 

budynków lub obiektów budowlanych, których są wła-

ścicielami. 

 

§ 2.1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji za-

dania, określonego w § 1 ust. 1, winny złożyć wniosek 

do Urzędu Gminy w Lubszy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi doty-

czyć obiektów budowlanych, na które została złożona 

w danym roku informacja o wyrobach zawierających 

azbest i miejscu ich wykorzystywania,  określoną za-

łącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. 

w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania  

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania  

i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub 

jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 

1876). 

3. Przedłożyć kserokopię aktualnego dokumentu po-

twierdzającego tytuł prawny do budynku lub obiektu 

budowlanego. W przypadku budynku lub obiektu bu-

dowlanego, do którego tytuł prawny posiada kilka osób 

należy dołączyć zgodę współwłaścicieli. 

4. Przedłożyć ksero dowodu osobistego. 

5. Przedłożyć kopię dokumentu złożonego w Staro-

stwie Powiatowym w Brzegu, potwierdzającego zgło-

szenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest lub kopię pozwolenia na budowę, 

wymaganego w przypadku, gdy podczas rozbiórki ele-

mentów budowlanych zawierających azbest nastąpi 

zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana 

wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy. 

6. Przedłożyć kopię umowy na wykonanie zadań,  

o których mowa w § 1 ust. 1,  zawartej z przedsiębior-

cą posiadającym decyzję zatwierdzającą program go-

spodarki odpadami niebezpiecznymi, wydaną przez 

Starostę Brzeskiego. 

7. Przedłożyć oryginał rachunku (faktury VAT) wy-

stawionego przez przedsiębiorcę za usunięcie i utyliza-

cję odpadów zawierających azbest. 

8. Przedłożyć kartę przekazania odpadu. 

9. Przedłożyć potwierdzone za zgodność z orygina-

łem oświadczenie wykonawcy, że wykonał prace zgod-

nie z przepisami technicznymi i sanitarnymi, zgodnie  

z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy 

i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71, 

poz. 649). 

 

§ 3.1. Wniosek i załączniki składa się w jednym eg-

zemplarzu, w przypadku kserokopii dokumentów wy-

magane jest przedłożenie do wglądu oryginału doku-

mentów, dla stwierdzenia zgodności kserokopii z orygi-

nałem. 

2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

3. Wniosek z załącznikami poddany zostanie weryfi-

kacji oraz sprawdzeniu w terenie.  
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4. Rozpatrywane będą wnioski dotyczące wykona-

nia prac określonych w § 1 zrealizowane po 1 lutego 

2008 r.  

 

§ 4. Do rozpatrywania wniosków, o których mowa 

w § 2 ust. 1, Wójt powołuje Komisję, składającą się  

z pracowników Urzędu Gminy w Lubszy.  

 

§ 5.1. Komisja, o której mowa w § 4, sprawdza 

wykonanie prac w zakresie określonym we wniosku. 

2.  Komisja na podstawie dokumentów, o których 

mowa w § 2, rozpatruje wniosek i kwalifikuje go do 

realizacji, powiadamiając o tym pisemnie wnioskodaw-

cę. 

3.  Pozytywnie zaakceptowany wniosek stanowi 

podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej, w któ-

rej zostanie określona wysokość dotacji oraz termin jej 

wypłaty.  

 

§ 6.1. Dotacja jest przyznawana według kolejności 

złożenia kompletnych dokumentów, po ich kwalifikacji 

– w miarę posiadania środków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczo-

nych na ten cel w danym roku budżetowym. 

2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu 

braku środków finansowych będą mogły być dofinan-

sowane w roku następnym.  

3. Dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi  

w całości wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku 

złożenia fałszywych dokumentów. 

4. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której 

wniosek nie został uwzględniony - nie przysługuje  

z tego tytułu roszczenie. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Lubsza.  

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Zastępca  

Przewodniczącego Rady 

Zbigniew Skibiński 
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UCHWAŁA Nr XXV/242/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego  

na obszarze Gminy Namysłów 

 

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.) w związku z art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifi-

kowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z późn. zm.), 

Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finanso-

wego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze 

Gminy Namysłów. 

 

§ 2. Gmina Namysłów, w trosce o rozwój sportu 

oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakre-

sie, wspiera rozwój sportu kwalifikowanego w formie 

wsparcia finansowego na rzecz klubów sportowych  

z terenu Gminy Namysłów, na zasadach określonych  

w niniejszej uchwale. 

 

§ 3. Wsparcie finansowe na realizację zadań w za-

kresie sportu kwalifikowanego mogą uzyskiwać 

uczestniczące w sporcie kwalifikowanym kluby spor-

towe z terenu Gminy Namysłów, które osiągają wyso-

kie wyniki sportowe. 

 

§ 4. Wsparcie finansowe jest udzielane w formie do-

tacji. Wsparcie to jest wyrazem uznania dla reprezen-

towanego poziomu sportowego i osiągnięć klubu spor-

towego, który uczestniczy we współzawodnictwie 

sportowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidu-

alnych. 

 

§ 5. Przedmiotem dotacji może być wsparcie klubu 

sportowego w zakresie zadania obejmującego: 

1) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie-

żących z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego 

klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej 

dyscyplinie sportu kwalifikowanego; 

2) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie-

żących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawo-

dach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego; 

3) sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków bie-

żących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu spor-

towego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowe-

go. 

 

§ 6. Wnioski o dofinansowanie zadań w zakresie 

sportu kwalifikowanego może składać klub sportowy 

mający siedzibę na terenie Gminy Namysłów, który 

uczestniczy we współzawodnictwie sportowym, orga-
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nizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie 

sportu przez polski związek sportowy lub podmioty 

działające z jego upoważnienia. 

 

§ 7. Wzór wniosku o przyznanie dotacji z budżetu 

Gminy Namysłów z przeznaczeniem na zadania z zakre-

su sportu kwalifikowanego stanowi załącznik do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 8.1. Organem przyznającym dotacje na realizację 

zadań służących rozwojowi sportu kwalifikowanego 

jest Burmistrz. 

2. W celu wyboru zadań, o których mowa w ust. 1, 

Burmistrz w drodze zarządzenia ogłasza konkurs,  

w którym określa: 

1) termin składania wniosków o wsparcie finanso-

we; 

2) wysokość kwoty środków finansowych przezna-

czonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu; 

3) termin realizacji zadań, nie dłuższy niż do dnia 31 

grudnia roku, w którym udziela się dotacji; 

4) warunki merytoryczne i finansowe, wymagane 

przy realizacji zadania z  zakresu rozwoju sportu kwali-

fikowanego. 

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, może do-

puszczać możliwość unieważnienia konkursu przez 

Burmistrza lub odstąpienia od zawarcia umowy na sku-

tek: 

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w toku 

postępowania o przyznanie dotacji; 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodu-

jącej, że zakończenie postępowania wyborem wniosku 

lub zawarciem umowy nie leży w interesie publicznym, 

a zmiany takiej nie można było przewidzieć wcześniej. 

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, zamiesz-

cza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie, z jednoczesnym jego wywieszeniem na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z co 

najmniej 4 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku 

do terminu określonego w ust. 2 pkt 1. 

5. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodaw-

cę uznaje się dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie. Wnioski złożone po terminie nie podle-

gają rozpatrzeniu. 

 

§ 9. Wsparcia finansowego udziela się na wniosek 

klubu sportowego, z przeznaczeniem na realizację za-

dania sportowego z zakresu sportu kwalifikowanego, 

obejmującego okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

 

§ 10.1. Burmistrz powołuje Komisję do opiniowania 

wniosków o przyznanie dotacji, zwaną dalej Komisją,  

w składzie: 

1) trzech przedstawicieli Komisji Oświaty, Zdrowia  

i Kultury Rady Miejskiej w Namysłowie; 

2) dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty i Kultury 

Fizycznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie. 

2. Udział w pracach Komisji ma charakter społeczny. 

 

§ 11.1. Komisja rozpatruje wnioski pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

2. Przy ocenie wniosków o przyznanie dotacji 

uwzględnia się w szczególności: 

1) znaczenie zadania dla rozwoju sportu kwalifiko-

wanego na terenie Gminy Namysłów; 

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych 

na zadanie w ramach zorganizowanego konkursu; 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-

tów realizacji zadania, w związku z zakresem rzeczo-

wym zadania; 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnio-

skodawcę; 

5) analizę dotychczasowego wykorzystania przez 

wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Namysłów. 

3. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych 

prac przy rozpatrywaniu wniosków, który obejmuje 

opinie dotyczące poszczególnych wniosków, a także 

propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z uzasadnie-

niem wyboru. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, Komisja 

przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

 

§ 12. Łączna kwota przyznanych dotacji nie może 

przekroczyć planowanych kwot przewidzianych na ten 

cel w budżecie Gminy Namysłów. 

 

§ 13. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego 

jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Namysłów a klu-

bem sportowym, określająca warunki i terminy uru-

chomienia wsparcia, sposób kontroli zgodności wydat-

ków dokonywanych w ramach wsparcia z celami okre-

ślonymi we wniosku, zasady i terminy sporządzania 

sprawozdań o sposobie wykorzystania środków, a tak-

że skutki niezłożenia w terminie sprawozdań lub wyko-

rzystania przyznanego wsparcia niezgodnie z celami 

określonymi w umowie. 

 

§ 14. Udzielanie wsparcia finansowego na warun-

kach określonych w niniejszej uchwale nie może naru-

szać przepisów dotyczących udzielania dotacji z budże-

tu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

wi. 

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/242/09 

Rady Miejskiej w Namysłowie  

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

 

.........................................................    .............................................. 

     (pieczęć podmiotu uprawnionego)       (data i miejsce złożenia oferty) 

 

WNIOSEK 

o wsparcie finansowe w formie dotacji z budżetu Gminy Namysłów 

na rok………………. 

z przeznaczeniem na zadanie z zakresu sportu kwalifikowanego 

w wysokości…………………… 

 

I. Dane na temat klubu sportowego: 

1) pełna nazwa....................................................................................................................................... 

2) prowadzone sekcje sportowe i ilość zrzeszonych zawodników…………………………………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

3) forma prawna............................................................................................................. ........................ 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym dla danego podmiotu (ze wskaza-

niem tego rejestru)…………………………………….……...................................................................................... 

5) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ................................................................................................... 

6) nr NIP ..............................................................nr REGON................................ ................................... 

7) dokładny adres: miejscowość .................................................. ul......................................................... 

gmina ........................................................... powiat............................. ................................................. 

województwo .......................................................................................... .............................................. 

8) tel. ..........................................................faks................................................................................... 

e-mail .................................................................. http://........................................................................ 

9) nazwa banku i numer rachunku bankowego…......................................................................................... 

10) nazwiska i imiona oraz pełnione w klubie funkcje osób upoważnionych do podpisania umowy  

............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………….……..……………………………. 

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofer-

cie....................................................................................... ...................................................................... 

12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefo-

nu kontaktowego)…………………………………………………………………………………………………………….………... 

13) przedmiot działalności statutowej: 

 a) działalność statutowa nieodpłatna 

  

b) działalność statutowa odpłatna 

  

14) jeżeli klub prowadzi działalność gospodarczą, podać: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 

 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

 

II. Opis zadania 

1. Nazwa zadania określona przez wnioskodawcę 

  

 

2. Termin wykonania zadania (podać skrajne daty) 

  

 

3. Miejsce realizacji zadania 
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4. Cel zadania  

  

 

 

 

5. Szczegółowy opis zadania / harmonogram działań 

  

 

 

 

 

 

  

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania 

   

 

  

 

 

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania 

1. Całkowity koszt zadania (w złotych)……………………….. 

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

Lp. 

Rodzaj kosztów  

(koszty merytoryczne  

i administracyjne zwią-

zane z realizacją zada-

nia) 

Ilość 

jednostek 

Koszt jed-

nostkowy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

Z tego z finanso-

wych środków 

własnych, środ-

ków z innych źró-

deł (w zł) 

                

                

        

        

                

Ogółem               

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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4. Przewidywane źródła finansowania zadania 

Źródło finansowania zł % 

Wnioskowana kwota dotacji     

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł      

Ogółem   100% 

 

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

 

.........................................................     …….................................................. 

                   (podpisy osób upoważnionych) 

 

V. Załączniki i ewentualne referencje: 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status 

prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. 

2. Oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy 

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) z ubiegania się o przy-

znanie dotacji przez kolejne trzy lata. 

3. Dokument potwierdzający uczestnictwo klubu w sporcie kwalifikowanym (licencja). 

 

VI. Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 
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UCHWAŁA Nr 222/XXVI/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

z dnia 10 lutego 2009 r. 

 

w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

 

Na podstawie art. 90 i ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1. Przyznaje się dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie Gminy Praszka dotacje mie-

sięczne na każdego ucznia w wysokości 75% ustalo-

nych w budżecie gminy wydatków bieżących na jedne-

go ucznia w przedszkolach samorządowych z tym, że 

na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej 

kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświa-



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 20 – 1263 – Poz. 335-336 

 

towej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 

Praszka. 

 

§ 2. Niepubliczne przedszkola otrzymają dotację, je-

żeli złożą do dnia 30 września roku poprzedzającego 

rok udzielanie dotacji wniosku o udzielenie dotacji  

z budżetu gminy. 

 

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) datę sporządzenia wniosku; 

2) nazwę i adres przedszkola niepublicznego; 

3) datę wydania i numer zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji niepublicznych  przedszkoli; 

4) planowaną liczbę dzieci uczęszczających do przed-

szkola w roku budżetowym, którego wniosek dotyczy; 

5) wskazanie rachunku bankowego, na który ma być 

przelana dotacja. 

 

§ 4.1. Do 5 każdego miesiąca organ prowadzący 

przedszkole niepubliczne składa w Urzędzie Miejskim  

w Praszce informację o faktycznej liczbie uczniów we-

dług stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzie-

lona jest dotacja. 

2.  Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach na 

wskazany w umowie rachunek bankowy w  terminie do 

ostatniego dnia każdego miesiąca. 

 

§ 5.1. W celu prawidłowego rozliczenia otrzymanej 

dotacji, dotowane przedszkole sporządza kwartalne 

rozliczenie, w którym podaje imienny wykaz wszystkich 

dzieci wraz z adresami zamieszkania i datą urodzenia, 

informację o kwocie otrzymanej dotacji, z wyszczegól-

nieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków. 

2. Rozliczenia należy złożyć w Urzędzie Miejskim  

w Praszce w terminie do 10 dnia miesiąca następują-

cego po upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

3. Dotacja, która pozostaje po skorygowaniu liczby 

uczniów z liczba faktyczną podlega zwrotowi w termi-

nie 14 dni od poinformowania organu prowadzącego  

o wysokość nadpłaconej dotacji. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Praszki. 

 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 190/XXV/2005 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie 

trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Bogusław Łazik 
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UCHWAŁA Nr XXVII/231/2008 

 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

z dnia 23 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-

nych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115), po zasię-

gnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, Rada Miej-

ska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy 

Prószków zalicza się do kategorii dróg gminnych:  

1) ulica Polna w Prószkowie na odcinku od ulicy 

Szpitalnej o długości 318,0 mb; 

2) ulica Akacjowa w Prószkowie na odcinku od ulicy 

Daszyńskiego do ulicy Lipowej o długości 655,0 mb; 

3) ulica Lipowa w Prószkowie na odcinku od ulicy 

Akacjowej do ulicy Daszyńskiego o długości 152,0 mb; 

4) ulica Tulipanów w Winowie na odcinku od ulicy 

Stara Droga do ulicy Maków o długości 260,0 mb; 

5) ulica Maków w Winowie na odcinku od ulicy Tulipa-

nów do ulicy Stara Droga o długości 150,0 mb; 

6) ulica Róż w Winowie na odcinku od ulicy Maków do 

ulicy Stara Droga o długości 179,0 mb; 

7) ulica Jaśminowa w Winowie na odcinku Pd ulicy 

Tulipanów o długości 66,0 mb; 

8) ulica Malinowa w Winowie na odcinku od ulicy Sta-

ra Droga o długości 90,0 mb; 

9)  ulica Stawowa w Nowej Kuźni od ulicy Prószkow-

ska na odcinku 826,0 mb,; 

10) ulica Ks. Skorupy w Chrząszczycach od ulicy 

Opolska na odcinku 649,0 mb. 

 

§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg, wymie-

nionych w § 1, jest oznaczone na mapie stanowiącej 

załączniki do niniejszej uchwały. 
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§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Klaudia Lakwa 
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UCHWAŁA Nr XXVII/170/09 

 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  

stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

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

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

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i 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,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)  

w związku z art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 - 3, art. 24 

ust. 1, art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 

1420, Nr 175, poz.1459, Nr 104, poz. 708, Nr 220, 

poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218),  

z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412), Rada 

Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

 

Dział I 

Zasady ogólne 

 

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania 

lub obciążania nieruchomości stanowiących mienie 

Gminy Reńska Wieś oraz ich wydzierżawiania, wynaj-

mowania oraz użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 

3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

§ 2.1. Nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Reńska Wieś gospodaruje Wójt w sposób zgod-

ny z obowiązującymi przepisami, zasadami prawidłowej 

gospodarki i zapisami niniejszej uchwały. 

2. W ramach gospodarowania Wójt w szczególności: 

a) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nie-

ruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i 

jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowo-

ści prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnopraw-

nego, 

b) przeprowadza postępowanie przewidziane przepi-

sami prawa w przypadku ustawowego lub wynikające-

go z uchwał Rady Gminy obowiązku przeprowadzania 

przetargu, 

c) przeprowadza postępowanie przewidziane przepi-

sami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości 

osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargo-

wym, 

d) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypad-

kach przewidzianych ustawą wydaje decyzje admini-

stracyjne, 

e) ustanawia ograniczone prawa rzeczowe na nieru-

chomościach Gminy. 

 

§ 3.1. Przy nabyciu praw do nieruchomości Gminy 

Reńska Wieś w drodze bezprzetargowej nabywca 

oprócz należnej ceny nabycia uiszcza koszty związane  

z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do sprzeda-

ży oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego. 

2. Przy nabyciu praw do nieruchomości Gminy Reń-

ska Wieś w drodze przetargu nabywca uiszcza cenę 

nabycia oraz ponosi koszty związane z zawarciem aktu 

notarialnego. 

 

Dział II 

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nierucho-

mości stanowiących mienie Gminy 

 

§ 4.1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zaso-

bu nieruchomości może nastąpić w formach przewi-

dzianych prawem, w wypadkach uzasadnionych intere-

sem Gminy, w szczególności w związku z: 

a) planami inwestycyjnymi Gminy, 

b) realizacją zadań własnych i zadań zleconych, 

c) tworzeniem gminnego zasobu nieruchomości na 

cele rozwojowe Gminy, realizację budownictwa miesz-

kaniowego i związanego z tym budownictwem urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, 

d) realizacją innych celów publicznych. 

2. Zgody Rady Gminy wymaga nabycie nieruchomo-

ści obciążonej hipoteką o wartości przenoszącej war-

tość nieruchomości lub obciążonej innymi ciężarami 

istotnie ograniczającymi władanie nieruchomością -  

z wyłączeniem służebności gruntowej. 

 

§ 5.1. Zgody Rady Gminy wymaga odpłatne nabycie 

własności nieruchomości oraz obrót nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Reńska Wieś w formie 

sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się własności, darowi-

zny, oddania w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 

oraz wnoszenia jako wkładu niepieniężnego (aport) do 

spółek, jeżeli wartość rynkowa nieruchomości przekra-

cza kwotę 10 000 zł i obszar nieruchomości przekracza 

0,1500 ha.  
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2. Zgody Rady Gminy nie wymaga nieodpłatne  na-

bycie  własności  nieruchomości. 

 

§ 6. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku 

przeprowadzenia przetargu na najem i dzierżawę nieru-

chomości osobom fizycznym i prawnym, które prowa-

dzą działalność charytatywną, opiekuńczą, oświatową, 

badawczo-rozwojową, sportową lub turystyczną, na 

cele nie związane z działalnością zarobkową, a także 

organizacjom pożytku publicznego na cel w postaci 

prowadzenia działalności pożytku publicznego. 

 

§ 7. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu wynaj-

mowanych lokali użytkowych, garaży oraz budynków 

gospodarczych ich najemcom lub dzierżawcom, jeżeli 

okres trwania umowy nie jest krótszy niż 1 rok. 

 

Dział III 

Zasady wydzierżawiania, wynajmowania i użytko-

wania nieruchomości niemieszkalnych na okres dłuższy 

niż 3 lata lub na czas nieokreślony 

 

§ 8. Wójt bez zgody Rady Gminy może wynajmować 

i wydzierżawiać nieruchomości na okres dłuższy niż  

3 lata lub na czas nieokreślony, z zachowaniem trybu 

określonego w odrębnych przepisach. 

 

§ 9. Wydzierżawienie i wynajęcie nieruchomości  

o wartości powyżej 10 000 zł lub o powierzchni powy-

żej 0,30 ha na czas nieokreślony, okres dłuższy niż 3 

lata lub przedłużenie takich umów na dalszy okres  na 

czas określony wymaga zgody Rady Gminy. 

§ 10. Umowa może zostać przedłużona na pisemny 

wniosek najemcy lub dzierżawcy, złożony nie później 

niż 30 dni przed terminem jej rozwiązania z powodu 

upływu czasu na jaki została zawarta, pod warunkiem 

wywiązania się przez najemcę lub dzierżawcę z posta-

nowień wcześniej zawartej umowy wobec Gminy. 

 

§ 11.1. Stawki czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu 

ustala Wójt. 

2. Przeprowadzając drugi przetarg Wójt może obni-

żyć stawkę wywoławczą czynszu do 50% wysokości.  

 

Dział IV 

Przepisy końcowe 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr V/37/99 Rady Gminy  

w Reńskiej Wsi z dnia 3 marca 1999  r. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Reńska Wieś. 

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Reńska Wieś 

Krystian Flegel 
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UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 

 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

 

z dnia 4 lutego 2009 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Dębowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i 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, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy 

Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Nadaje się części ulicy, stanowiącej nieru-

chomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 

nr 1/2 we wsi  Dębowa nazwę, ulica Spacerowa. 

2. Ulicę oznaczono na załączniku graficznym kolo-

rem czerwonym. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Reńska Wieś. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Reńska Wieś 

Krystian Flegel 
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Załącznik 

do uchwały Nr XXVII/160/09 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 4 lutego 2009 r. 
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UCHWAŁA Nr XXII/167/2009 

 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE 

 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień  w podatku od nieruchomości 

na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 

poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, 

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

717 i 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,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 

ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 

844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, 

poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847,  

z 2008 r. Nr 116, poz. 730), Rada Gminy w Świer-

czowie  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XX/146/2008  Rada Gminy  

w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwol-

nień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy 

Świerczów na rok 2009 wprowadza się zmiany: 

 

- w § 2 ust. 1 dodaje się lit. d w brzmieniu „d) bu-

dynki i budowle służące do zaopatrywania mieszkań-

ców Gminy w wodę”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2009 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Roman Żołnowski 
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UCHWAŁA Nr XXII/169/2009 

 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE 

 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r.  

w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego  

na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8  ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2001r. 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  

i 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, z 

2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz  art.6 ust.3 ustawy z 

dnia 15 listopada 1984 r. u o podatku rolnym (Dz. U. z 

2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 

poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 

747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730), Rada Gminy  

w Świerczowie  uchwala, co następuje: 

                 

§ 1. W uchwale Nr XX/147/2008 Rada Gminy  

w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie 

obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obli-

czenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów 

na rok 2009 wprowadza się zmiany: 

- w § 1 jednostkę „q” zastępuje się jednostką „dt”. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycz-

nia 2009 r. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Żołnowski 
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UCHWAŁA Nr XXVI/194/09 

 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Tarnów Opolski  do stanu faktycznego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 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 późn. zm.), Rada Gminy Tarnów 

Opolski uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W związku z utworzeniem nowych ulic, dosto-

sowuje się opis granic obwodów głosowania, polegają-

cy na: 

- dopisaniu do obwodu głosowania nr 5 ulic: Fiołko-

wej, Krokusowej, Pieczarkowej, Różanej, Słoneczniko-

wej, Tulipanowej i Wrzosowej, 

- dopisaniu do obwodu głosowania nr 6 ulicy Norwi-

da. 

  

§ 2. Jednolity wykaz granic obwodów głosowania 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia sie-

dzib obwodowych komisji wyborczych w drodze zarzą-

dzenia. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-

domości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń we 

wszystkich sołectwach Gminy. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

Rudolf Urban 

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XXVI/194/09 

Rady Gminy Tarnów Opolski 

z dnia 12 lutego 2009 r. 

 

Numer 

obwodu 

głosowania 

Granice obwodu 

1 Sołectwo Kąty Opolskie 

2 Sołectwo Przywory 

3 Sołectwo Miedziana  

4 Sołectwo Kosorowice 

5 

Sołectwo Tarnów Opolski 

 

Ulice: Boczna, Celna, Chodury, Cmentarna, Dworcowa, Działkowa, Fiołkowa, 

Generała Zawadzkiego, Inwalidzka, Kopernika, Koraszewskiego, Kościuszki, 

Krokusowa, Krótka, Księdza Klimasa od nr 1-59, Księdza Klimasa od nr 2-88, 

Kwiatowa, Leśna, Łączna, Miarki, Mickiewicza, Nakielska, Ogórkowa, Osiedlowa, 

Pardubicka, Pieczarkowa, Poprzeczna, Powstańców Śląskich, Różana, Sienkiewi-

cza, Słonecznikowa, Skalna, Słowiańska, Ślepa, Świętego Jacka, Świętego Mar-

cina, Świętego Wojciecha, Torowa, Tulipanowa, Wąska, Wiśniowa, Wrzosowa, 

Żeromskiego, 1 Maja od nr 1-17, 1 Maja od nr 2-18, Zielona od nr 1-9, Zielona 

od nr 2-4  

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 20 – 1276 – Poz. 341-342 

 

6 

Sołectwo Tarnów Opolski 

Ulice: Borowa, Damrota, Dębowa, Glenska, Kani, Kochanowskiego, Korczaka, 

Księdza Klimasa od nr 61-101, Księdza Klimasa od nr 90-128, Nowa, Norwida, 

Osiedle Zakładowe od nr la-ld, Osiedle Zakładowe od nr 2a-2d, Osiedle Zakłado-

we od nr 3a-3d, Osiedle Zakładowe od nr 6a-6d, Osiedle Zakładowe 7, Osiedle 

Zakładowe 9, Pasieczna, Piaskowa, Polna, Słowackiego, Sosnowa, Zielona od  

nr 11-13, 1 Maja od nr 19-27a, 1 Maja od nr 20-34, 1 Maja od nr 29a-29g,  

1 Maja od nr 31a-31c, 22 Lipca, 

Sołectwo Walidrogi  

7 

 

Sołectwo Nakło  

8 

 

Sołectwo Raszowa  
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UCHWAŁA Nr XXVI/215/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

 

z dnia 19 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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  

i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441 i 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, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111), i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.  

z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zm.: z 2007 r. Nr 23, poz. 

136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326), 

po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kluczborskiego, 

Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Drogę położoną na terenie Gminy Wołczyn  

ul. Dzierżona w Wołczynie zalicza się do kategorii dróg 

gminnych. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Wołczyna. 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Waldemar Antkowiak 
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ZARZĄDZENIE Nr 0135-5/2009 

 STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

z dnia 6 marca 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Opolskiego 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 115, poz. 728), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam na 2009 rok średni miesięczny koszt 

utrzymania mieszkańca: 

- w domu pomocy społecznej w Prószkowie dla 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz 

przewlekle somatycznie chorych w kwocie – 2.020 zł, 

- w domu pomocy społecznej w Czarnowąsach dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi 

Prowincja Katowicka w kwocie – 1.550 zł, 

- w domu pomocy społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

dla osób przewlekle somatycznie chorych prowadzony 

przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek według Trzeciej 

Reguły św. Franciszka w kwocie – 1.850 zł. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

z mocą obowiązującą od następnego miesiąca przypa-

dającego po miesiącu w którym zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 
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ZARZĄDZENIE Nr 10/2009 

 STAROSTY PRUDNICKIEGO 

 

z dnia 18 lutego 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  

w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Głogówku w 2009 roku 

 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, 

poz. 728 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania 

dziecka w Domu Dziecka w Głogówku w 2009 roku  

w kwocie 2 886,83 (słownie: dwa tysiące osiemset 

osiemdziesiąt sześć zł 83/100).  

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolski  i wchodzi w życie 

w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostało 

opublikowane. 

 

Starosta Prudnicki 

Radosław Roszkowski 

345 

 

Porozumienie Nr ZW.4335 – 12/08 

 

z dnia 1 września 2008 r. 

 

finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

w zakresie religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym dla dzieci i młodzieży  

Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu 

 

zawarte pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko – Kozielskim, reprezento-

wanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Koziel-

skiego, w imieniu którego działają: 

1) Józef Gisman – Starosta; 

2) Marek Matczak – Wicestarosta 

i Powiatem Raciborskim,  reprezentowanym  przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego dzia-

łają: 

1) Adam Hajduk – Starosta; 

2) Andrzej Chroboczek – Wicestarosta. 
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Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski przejmuje do re-

alizacji zadanie własne Powiatu Raciborskiego w zakresie 

organizacji nauki religii dla dwóch uczniów ze szkół po-

nadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 

jest przez Powiat Raciborski. 

       

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie reali-

zowane w Punkcie Katechetycznym Zboru Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie - Koźlu  

w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. 

 

§ 3.1. Koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, 

ustala się w wysokości 766 zł na rok szkolny 

2008/2009. 

2. Kwota ta zostanie przekazana w całości przez 

Powiat w terminie do 15 czerwca 2009 r. 

3. W przypadku zmian wysokości minimalnych sta-

wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli Powiat 

Kędzierzyńsko – Kozielski zastrzega sobie prawo zmia-

ny dotacji. 

4. Przekazane środki finansowe Powiat Kędzierzyń-

sko – Kozielski jest zobowiązany wykorzystać w termi-

nie do 31 sierpnia 2009 r. Środki finansowe niewyko-

rzystane do tego terminu Powiat Kędzierzyńsko – Ko-

zielski jest zobowiązany zwrócić w terminie do 

14 września 2009 r. na rachunek bankowy Powiatu 

Raciborskiego: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr kon-

ta: 65 8475 0006 2001 0011 5821 0003. 

5. Za dzień zwrotu niewykorzystanych środków 

uważa się dzień uznania rachunku bankowego Staro-

stwa Powiatowego w Raciborzu. Środki zwrócone po 

14 września 2009 r. należy przekazać wraz z odsetka-

mi naliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o finan-

sach publicznych dotyczącymi zwrotu dotacji. 

 

§ 4.1. Powiat Raciborski sprawuje kontrolę prawi-

dłowości wykonywania zadania przez Powiat Kędzie-

rzyńsko – Kozielski, w tym wydatkowania przekaza-

nych środków finansowych. 

2. Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski gwarantuje Po-

wiatowi Raciborskiemu wgląd w realizację powierzone-

go zadania upoważniając dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 

im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie - Koźlu do udostęp-

nienia na wniosek Powiatu pisemnej informacji o spo-

sobie realizacji zadania. 

 

§ 5.1. Porozumienie może być rozwiązane przez Powiat 

Raciborski ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

wykorzystywania przekazanej kwoty niezgodnie z przezna-

czeniem, nieterminowego oraz nienależytego wykonywania 

porozumienia. 

2.  Rozwiązując porozumienie, Powiat Raciborski określi 

wysokość środków finansowych wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, wraz z odsetkami zgodnymi z ustawą  

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, 

naliczanymi od dnia przekazania środków finansowych 

z budżetu powiatu, termin ich zwrotu oraz nazwę i numer 

konta, na które należy dokonać wpłaty. 

 

§ 6. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jedno-

brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Za Powiat                    Za Powiat 

Kędzierzyńsko - Kozielski                  Raciborski 

 

Starosta                      Starosta 

Józef Gisman             Adam Hajduk 

 

Wicestarosta               Wicestarosta 

Marek Matczak        Andrzej Chroboczek
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POROZUMIENIE 

  

z dnia 1 grudnia 2008 r. 

 

dotyczące realizacji projektu  

„Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji kluczowych  

w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych  i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów” 

 

zawarte w  dniu 1 grudnia 2008 r. w Poznaniu, po-

między:  

Konsorcjum powołane przez:  

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Po-

znaniu przy ul. Towarowej 35, zarejestrowaną w Reje-

strze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejo-

nowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  

VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000060682,  

i Gminę Zielona Góra o statusie miejskim – Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej 

Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, 
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- zwanym w dalszej części umowy Konsorcjum, re-

prezentowane przy niniejszej czynności przez Panią 

Annę Olszową – Prokurenta Spółki Doradztwo Gospo-

darcze DGA S.A.,  

a Gminą Wilków, z siedzibą w Wilkowie, przy  

ul. Wrocławskiej 11 reprezentowaną przez Pana Zyg-

munta Szulakowskiego – Wójta Gminy, zwaną dalej 

Gminą  

o następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot porozumienia 

1. Gmina wyraża zgodę na realizację przez Konsorcjum 

projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie – ogólno-

polski program rozwoju kompetencji kluczowych w zakre-

sie nauk matematyczno - przyrodniczych  i przedsiębior-

czości dla uczniów gimnazjów” („Projekt”) na terenie 

Publicznego Gimnazjum w Wilkowie w okresie od dnia 

zawarcia niniejszej umowy do 30 listopada 2011 r. 

2. W związku z realizacją Projektu Konsorcjum 

uprawnione będzie m.in. do: 

a) realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ma-

tematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości 

na terenie gimnazjum w wymiarze godzinowym uzgod-

nionym z dyrektorem gimnazjum (łącznie – 128 godzin 

zajęć pozalekcyjnych do realizacji w trakcie jednego 

roku szkolnego, przy czym na każdą grupę uczniów 

przypadać będą 64 godziny), 

b) wykorzystania pomieszczeń gimnazjum w celu 

przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie uzgod-

nionym z dyrektorem gimnazjum, 

c) dokonania ustaleń z dyrektorem jako pełnomocni-

kiem Gminy w sprawach gimnazjum w następujących 

kwestiach: 

- wyrażenie zgody na wykorzystanie infrastruktury 

teleinformatycznej gimnazjum (sala komputerowa) w 

celu przeprowadzenia zajęć realizowanych w formie 

nauczania na odległość, 

- wyrażenie zgody na udział uczniów gimnazjum we 

wszystkich zajęciach organizowanych na terenie gim-

nazjum w Projekcie, pod warunkiem złożenia stosow-

nego oświadczenia woli przez rodziców ucznia, 

- wyrażenie zgody na podpisanie umowy cywilno-

prawnej dotyczącej pełnienia funkcji koordynatora Pro-

jektu w gimnazjum z nauczycielem przedmiotów mate-

matyczno – przyrodniczych wskazanym przez dyrektora 

gimnazjum, 

- wyrażenie zgody na rekrutację uczniów do udziału 

w projekcie na terenie gimnazjum, 

d) promocji Projektu za pośrednictwem strony inter-

netowej Gminy poprzez umieszczenie stosownej infor-

macji o realizacji Projektu na terenie gimnazjum, jak 

również o jego celach i założeniach. 

3. W związku z realizacją Projektu Konsorcjum bę-

dzie zobowiązane do: 

a) podpisania umowy z koordynatorem Projektu w 

gimnazjum, 

b) realizacji zakresu merytorycznego Projektu na te-

renie gimnazjum, w tym: 

- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, 

- udostępnienie materiałów do nauczania na odległość, 

przeprowadzenie pokazów z zakresu nauk ścisłych, 

- umożliwienie uczniom wzięcia udziału w konkur-

sach organizowanych w ramach Projektu, 

c) informowania o udziale Gminy i gimnazjum w Pro-

jekcie w publikacjach, materiałach informacyjnych pod-

sumowujących Projekt oraz na stronie internetowej. 

 

§ 2. Czas trwania porozumienia 

Porozumienie zawarte zostało na czas realizacji Pro-

jektu, i przed upływem tego okresu nie może być roz-

wiązane przez żadną ze Stron.  

 

§ 3. Zasady współpracy między Zleceniodawcą a 

Zleceniobiorcą 

1. Strony odpowiedzialne są za: 

a) właściwe przechowywanie wszelkich dokumen-

tów związanych z niniejszą umową, tak aby w żaden 

sposób nie były dostępne dla osób postronnych, 

b) właściwe przechowywanie informacji, dokumen-

tów i opracowań na nośnikach elektronicznych. 

2. Strony zobowiązują się do nie przekazywania 

osobom postronnym jakichkolwiek informacji stanowią-

cych tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony w ro-

zumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a w szcze-

gólności: koncepcji i procedur wypracowanych przez 

Zleceniodawcę, planów strategicznych, przygotowy-

wanych działań, itd. 

3. W związku z realizacją zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach Projektu, Gmina nie jest zobowią-

zana do ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym poro-

zumieniem zastosowanie mają przepisy polskiego  

kodeksu cywilnego. 

2. Niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu w trybie 

natychmiastowym w przypadku wygaśnięcia, rozwią-

zania lub odstąpienia którejkolwiek ze stron umowy na 

realizację projektu „Fascynacje zaklęte w nauce i bizne-

sie – ogólnopolski program rozwoju kompetencji klu-

czowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodni-

czych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów” 

zawartej pomiędzy Doradztwem Gospodarczym DGA 

S.A. a Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia oraz 

oświadczenia składane w ramach realizacji niniejszego 

porozumienia, wymagaj ą formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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4. W razie sporów mogących powstać w trakcie re-

alizacji niniejszego porozumienia, strony poddają ich 

rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu dla siedziby Do-

radztwo Gospodarcze DGA S.A. 

5. Porozumienie sporządzono dwóch jednobrzmią-

cych egzemplarzach, po jednej dla każde ze stron. 

 

Gmina    Konsorcjum 

 

Wójt   Doradztwo Gospodarcze 

Zygmunt Szulakowski DGA Spółka Akcyjna  

    Prokurent 

    Anna Olszowa 
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Porozumienie 

 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

 

w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych,  

w czasie ponadnormatywnym finansowanych  ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków w 2009 roku 

 

zawarte w dniu 20 lutego 2009 r. w Wilkowie po-

między:  

Gminą Wilków reprezentowaną przez Wójta Gminy - 

Pana Zygmunta Szulakowskiego,  

a Komendą Powiatową Policji w Namysłowie repre-

zentowaną przez Komendanta Powiatowego Policji  

w Namysłowie kom. mgr Wojciecha Augustynka. 

 

§ 1. Gmina Wilków przekaże na Fundusz Wsparcia 

Policji środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych) zgodnie z klasyfikacją 

budżetową: dział 754, rozdział 75404 paragraf 3000  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji  

w Namysłowie. 

 

§ 2.1. Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego, zobowiązuje się do zorganizowania służby 

Policjantów ze stanu KPP w Namysłowie, w wymiarze 

ponadnormatywnym. 

2. Przyjmuje się, że służba będzie pełniona na obszarze 

Gminy Wilków, w patrolach pieszych i zmotoryzowanych,  

w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na 

podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu  

o wskazania władz samorządowych i oczekiwania społeczne.  

 

§ 3. Za organizację służb w czasie ponadnormatywnym 

odpowiada Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie, 

który opracuje szczegółowy regulamin pełnienia i ewidencjo-

nowania dodatkowych służb prewencyjnych. 

 

§ 4.1. Środki, o których mowa w § 1, zostaną prze-

kazane na konto bankowe Komendy Wojewódzkiej Po-

licji w Opolu w NBP O/O Opole nr 12 1010 1401 0010 

0718 9810 0000 do dnia 23 lutego 2009 r.  

2. Niewykorzystane środki należy zwrócić na 

rachunek Urzędu Gminy w Wilkowie nr 13 8890 1037 

0012 0333 2002 0008, w terminie do 31 grudnia 

2009 r. 

§ 5.1. Wójt Gminy Wilków zastrzega sobie prawo 

kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, 

upoważnieni przez Wójta Gminy Wilków pracownicy mogą 

badać dokumenty, które mają lub mogą mieć znaczenie dla 

oceny prawidłowości realizacji przedmiotu porozumienia. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przekazana dotacja 

została wykorzystana w części lub całości na inne cele 

niż określone w porozumieniu, podlega w tej części lub 

całości zwrotowi na rachunek budżetu Gminy wraz  

z odsetkami ustawowymi. 

 

§ 6.1. Komendant Powiatowy Policji w Namysłowie 

za pomocą służb finansowych Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu zobowiązuje się do wydatkowania prze-

znaczonych niniejszym porozumieniem środków finan-

sowych do końca 2009 roku, oraz do dokonania rozli-

czenia podatku dochodowego od osób fizycznych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Sprawozdanie z wydatkowania przeznaczonych 

niniejszym porozumieniem środków finansowych należy 

przedłożyć w terminie do 15 stycznia 2010 r. 

 

§ 7.1. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2009 r. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie strony. 

 

§ 8. W kwestiach nieuregulowanych porozumieniem 

mają odpowiedni zastosowanie przepisy Kodeksu cy-

wilnego. 

 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jed-

nobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 

Komendant Powiatowy           Wójt 

Policji w Namysłowie         Zygmunt Szulakowski 

kom. mgr Wojciech Augustynek  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 20 – 1281 – Poz. 348-349 

 

348 

 

Ogłoszenie  

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących  

do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 roku 

położonych na obszarze Miasta i Gminy Dobrodzień 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. do 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A          7,12 

B           

C           

40 m2  

do 60 m2 

A           

B 1,42  1,42        

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A          7,12 

B 1,42  1,42        

C           

 

powyżej  

80 m2 

A          7,12 

B 1,42  1,42        

C           

Burmistrz 

  Róża Koźlik 
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Zestawienie danych  

dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego  

za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Olesno 

(nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy) 

a) za I półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. do 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A i)**… 

2) … 

    2,30  2,30   

B           

C           

40 m2  

do 60 m2 

A           

B           

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A           

B           

C           

 

powyżej  

80 m2 

A           

B           

C           

 

b) za II półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. do 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A i)**… 

2) … 

    2,45  2,45   

B           

C           

40 m2  

do 60 m2 

A           

B           

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A           

B           

C           
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powyżej  

80 m2 

A           

B           

C           

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) 

B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji central-

nego ogrzewania) 

C- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

2)  stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

 

Burmistrz 

Sylwester Lewicki 

350 

 

Zestawieniu danych  

dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego  

za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Paczków 

a) za I półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A      4,65  4,20   

B           

C           

40 m2  

do 60 m2 

A      4,65  4,20   

B           

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A        4,20   

B           

C           

 

powyżej  

80 m2 

A        4,20   

B           

C           

 

b) za II półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A      4,85  4,50   

B           

C           

40 m2  

do 60 m2 

A      4,85  4,50   

B           

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A        4,50   

B           

C           

 

powyżej  

80 m2 

A        4,50   

B           

C           

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) 

B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji central-

nego ogrzewania) 

C- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

2)  stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

 

Z up. Burmistrza 

Grzegorz Jasiok 

Zastępca Burmistrza 
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Ogłoszenie 

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Radłów 

 

a) za I półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. 1919-1945 r. 1946-1970 r. 1971-2002 r. po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A 1)** 

2) 

         

B      1,00     

C           

40 m2  

do 60 m2 

A           

B      1,00     

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A           

B      1,00     

C           

 

powyżej  

80 m2 

A           

B           

C           

 

b) za II półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. 1919-1945 r. 1946-1970 r. 1971-2002 r. po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A 1)** 

2) 

         

B      1,00     

C           

40 m2  

do 60 m2 

A           

B      1,00     

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A           

B      1,00     

C           

 

powyżej  

80 m2 

A           

B           

C           

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) 

B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak  

instalacji centralnego ogrzewania) 

C- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

     2)  stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

 

Wójt Gminy Radłów 

Włodzimierz Kierat 
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Zestawienie danych  

dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok  

położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski

 

a) za I półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. do 1919-45  1946-1970  1971-2002  po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A 1)** 

2) 

    3,28  3,28   
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B  2,63    1,73     

C           

40 m2  

do 60 m2 

A      3,28  3,28   

B      1,73     

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A        3,28   

B  2,63    1,73     

C           

 

powyżej  

80 m2 

A        3,28   

B           

C           

 

b) za II półrocze 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 

do 1918 r. do 1919-45 1946-1970  1971-2002  po 2002 r. 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

poniżej  

40 m2 

A 1)** 

2) 

    3,61  3,61   

B  2,89    1,73     

C           

40 m2  

do 60 m2 

A      3.61  3,61   

B  2,89    1,73     

C           

powyżej  

60 m2 

do 80 m2 

A      3,61  3,61   

B  2,89    1,73     

C           

 

powyżej  

80 m2 

A      3,61  3,61   

B  2,89         

C           

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) 

B- standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak  

instalacji centralnego ogrzewania) 

C- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) 

* - budynek wymaga remontu 

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

2)  stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek 

 

Wójt 

Zygmunt Cichoń
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