
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

931 – Rady Miejskiej w Białej nr V.68.2011 z dnia 31 maja 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie 

Gminy Biała na 2011 rok 4152 

932 – Rady Miejskiej w Białej nr V.69.2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie okre-

ślenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wy-

miaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 4153 

933 – Rady Gminy Branice nr VII/57/11 z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosz-

tów związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawiera-

jących azbest 4187 

934 – Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr VIII/79/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r.  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki 4189 

935 – Rady Gminy Domaszowice nr VI.40.2011 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce 4190 

936 – Rady Miejskiej w Gogolinie nr VII/100/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w spra-

wie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza 4196 

937 – Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr IX/113/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie 

uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, pu-

blicznego transportu zbiorowego 4200 

938 – Rady Miejskiej w Oleśnie nr VIII/54/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie na-

zewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko 4202 

O B W I E S Z C Z E N I E  

939 – Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie podania 

do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej  

w Krapkowicach 4204 

P O R O Z U M I E N I A :  

940 – zawarte w dniu 1 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Chrząstowice a Powiatem 

Opolskim w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie 

projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej  

Nr 1714 DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości 

Dębska Kuźnia” 4204 

941 – nr Or.0711.13.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. zawarte pomiędzy Gminą Kędzie-

rzyn – Koźle a Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie pro-

wadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku 4205 

942 – zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. pomiędzy Gminą Głogówek a Komendą 

Powiatową Policji w Prudniku w sprawie zorganizowania dodatkowych służb 

prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu 

Gminy Głogówek w roku 2011 4207 

Nr 75 Opole, dnia 14 lipca 2011 r. 
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943 – zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. pomiędzy Gminą Praszka a Powiatem 

Oleskim w sprawie przekazania dotacji na realizację autorskich programów  

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz promu-

jących zdrowy styl życia 4208 

W Y R O K  

944 – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu sygn. akt I SA/Op 91/11  

z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunko-

wej w Opolu na uchwałę Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 października 

2010 r. nr XL/248/10 w przedmiocie określenia wysokości stawek w podatku 

od nieruchomości 4209 
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UCHWAŁA NR V.68.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości  

na terenie Gminy Biała na 2011 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, 

poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 

1461, Nr 226, poz. 1475) Rada Miejska w Białej 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała Nr XXXVII/412/10 Rady Miej-

skiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r. w spra-

wie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

na terenie Gminy Biała na 2011 r. w § 1 pkt 2, 

lit. d otrzymuje brzmienie: 

"d) związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 

tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, z mocą obo-

wiązującą od 1 stycznia 2011 r.  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Robert Roden 
931
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UCHWAŁA NR V.69.2011 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

  

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych  

dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia  

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613, zm. 

Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, 

poz. 1475), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-

pada 1984 r. o podatku rolnym (tj. z 2006 r. Dz. U. 

Nr 136, poz. 969, zm. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 

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

poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, 

poz. 1665; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6 

ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, zm. 

Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 

Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. 

Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. 

Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458;  

z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) 

Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się wzory formularzy informacji 

składanych organowi podatkowemu przez osoby 

fizyczne: 

1) "Informacja w sprawie podatku od nieru-

chomości" wraz z załącznikiem ZN-1/A "Dane  

o nieruchomościach" i załącznikiem ZN-1/B "Dane 

o zwolnieniach podatkowych w podatku od nie-

ruchomości", zgodnie z załącznikiem nr 1 do ni-

niejszej uchwały,  

2) "Informacja w sprawie podatku rolnego" 

wraz z załącznikiem ZR-1/A "Dane o nieruchomo-

ściach rolnych" i załącznikiem ZR-1/B "Dane  

o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym", 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  

3) "Informacja w sprawie podatku leśnego" 

wraz z załącznikiem ZL-1/A "Dane o nieruchomo-

ściach leśnych" i załącznikiem ZRL1/B "Dane  

o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym", 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Określa się wzory formularzy deklaracji 

składanych organowi podatkowemu przez osoby 

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, 

nieposiadające osobowości prawnej, jednostki 

organizacyjne Lasów Państwowych, a także jed-

nostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa: 

1) "Deklaracja na podatek od nieruchomości" 

wraz z załącznikiem ZN-1/A "Dane o nieruchomo-

ściach" i załącznikiem ZN-1/B "Dane o zwolnie-

niach podatkowych w podatku od nieruchomo-

ści", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 

uchwały,  

2) "Deklaracja na podatek rolny" wraz z za-

łącznikiem ZR-1/A "Dane o nieruchomościach 

rolnych" i załącznikiem ZR-1/B "Dane o zwolnie-

niach podatkowych w podatku rolnym", zgodnie 

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,  

3) "Deklaracja na podatek leśny" wraz z za-

łącznikiem ZL-1/A "Dane o nieruchomościach 

leśnych" i załącznikiem ZRL1/B "Dane o zwolnie-

niach podatkowych w podatku leśnym", zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/189/04 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2004 r.  

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji 

i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru po-

datku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Białej. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, z mocą obo-

wiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Robert Roden 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 4 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 5 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 6 

do uchwały nr V.69.2011 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 31 maja 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VII/57/11 

 RADY GMINY BRANICE 

 

 z dnia 23 maja 2011 r. 

  

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów  

związanych z transportem i utylizacją konstrukcji budowlanych zawierających azbest 

 

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. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust. 2,  

ust. 3, ust. 4 pkt 1 lit. a i b, ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania oso-

bom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brani-

ce na dofinansowanie kosztów związanych  

z transportem i utylizacją konstrukcji budowla-

nych zawierających azbest stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Branice. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Branice i w prasie lokal-

nej. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Branice  

Marek Szyhyński 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr VII/57/11 

Rady Gminy Branice 

z dnia 23 maja 2011 r. 

 

Regulamin udzielania osobom fizycznym i wspól-

notom mieszkaniowym dotacji celowej ze środ-

ków budżetu Gminy Branice na dofinansowanie 

kosztów związanych z utylizacją i transportem 

konstrukcji budowlanych zawierających azbest. 

§ 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Branice na dofinansowanie kosztów zwią-

zanych z transportem i utylizacją konstrukcji bu-

dowlanych zawierających azbest udzielanej oso-

bom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. 

2. Wysokość środków przeznaczona na dota-

cje celowe do prac, o których mowa w ust. 1 

określana będzie corocznie w planie wydatków 

budżetu gminy. 

3. O jednorazową dotację na dofinansowanie 

kosztów związanych z transportem i utylizacją 

konstrukcji budowlanych zawierających azbest 

ubiegać się mogą osoby fizyczne, nie będące 

przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do 

nieruchomości położonej na terenie Gminy Brani-

ce (własność, współwłasność lub użytkowanie 

wieczyste) oraz wspólnoty mieszkaniowe, na 

terenie nieruchomości których znajdują się kon-

strukcje budowlane zawierające azbest, z zastrze-

żeniem § 2 ust. 4 i 5 regulaminu. 

 

§ 2.1. Gmina Branice udziela jednorazowej do-

tacji celowej na dofinansowanie kosztów trans-

portu i utylizacji konstrukcji budowlanych zawie-

rających azbest w wysokości nie przekraczającej 

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), 

dla każdego wnioskodawcy. 

2. Podstawą obliczenia należnej dotacji jest 

ilość wyrobów zawierających azbest, wykazana 

w „Informacji o wyrobach zawierających azbest  

i miejscu ich wykorzystania”, o której mowa  

w § 2 ust. 4. 

3. Dotacja celowa może wynosić maksymalnie 

600,00 zł (słownie: sześćset złotych 0/00) za 

tonę transportowanych i utylizowanych konstruk-
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cji budowlanych zawierających azbest. Przyjmuje 

się, że średnia masa 1 m2 płyt dachowych wynosi 

0,011 Mg (11 kg). 

4. Dotacja, o której mowa w ust. 1 nie doty-

czy osób, które nie przedłożyły do właściwego 

organu „Informacji o wyrobach zawierających 

azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „Informa-

cji o wyrobach zawierających azbest, których 

wykorzystanie zostało zakończone”, o której 

mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 

2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wyko-

rzystania i przemieszczania azbestu oraz wyko-

rzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  

w których był lub jest wykorzystywany azbest 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876 z późn. 

zm.), najpóźniej do dnia złożenia wniosku. 

5. Dotacja nie przysługuje osobom, które wy-

wiozły konstrukcje budowlane zawierające azbest 

samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu 

nieuprawnionego. 

6. Jeżeli przedsięwzięcie polegające na trans-

porcie i utylizacji konstrukcji budowlanych zawie-

rających azbest, dotowane było także ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Opolu lub Powiatu Głub-

czyckiego, to wysokość dotacji wypłaconej na 

podstawie niniejszego Regulaminu nie może być 

większa niż różnica między łącznymi kosztami 

transportu oraz utylizacji materiałów budowla-

nych zawierających azbest, a wysokością dotacji 

wypłaconej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu lub 

Powiat Głubczycki. 

7. Ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej 

do transportu i utylizacji konstrukcji budowlanych 

zawierających azbest składa wniosek o dofinan-

sowanie wraz z wymaganymi dokumentami do 

Wójta Gminy Branice. Wniosek zawiera w szcze-

gólności: 

1) nazwę wnioskodawcy, 

2) adres i dane wnioskodawcy, 

3) serię i numer dokumentu tożsamości, 

4) dokładny adres nieruchomości, z terenu któ-

rej konstrukcje zawierające azbest mają być wy-

wiezione, 

5) tytuł prawny do dysponowania nierucho-

mością, 

6) szczegółowy opis zadania, 

7) termin realizacji zadania, 

8) kalkulację wysokości dotacji, 

9) nazwę i adres firmy, z którą wnioskodawca 

planuje zawrzeć umowę na transport i utylizację 

konstrukcji. 

8. Wnioski o dotację przyjmowane są na bie-

żąco. 

9. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności 

rozpatrywane są przez Wójta Gminy Branice we-

dług kolejności ich złożenia w cyklu miesięcznym, 

aż do wyczerpania środków na dany rok kalenda-

rzowy. Wnioski złożone po dniu 30 listopada będą 

rozpatrywane w następnym roku kalendarzowym. 

10. Wnioski nie zrealizowane w danym roku  

z powodu braku środków finansowych będą rozpa-

trywane w pierwszej kolejności w roku następnym. 

11. Dotowane będą przedsięwzięcia zrealizo-

wane po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały  

i podpisaniu umowy na dofinansowanie. 

12. Udzielenie dotacji następuje na podstawie 

umowy zawartej przez Wójta Gminy Branice  

z podmiotami określonymi w § 1 ust. 3 niniejszej 

uchwały. 

13. Umowa powinna zawierać w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na 

jaki dotacja została przyznana i termin jego wy-

konana, 

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi 

wykonującemu zadanie i tryb płatności, 

3) termin wykorzystania dotacji, 

4) tryb kontroli wykonywania zadania, 

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, 

6) termin zwrotu niewykorzystanej części do-

tacji. 

 

§ 3.1. Rozliczenie dotacji nastąpi po zakoń-

czeniu zadania na podstawie faktury VAT z wy-

szczególnionym kosztem transportu i utylizacji 

konstrukcji budowlanych zawierających azbest. 

2. Do rozliczenia należy również dołączyć: 

1) potwierdzenie zapłaty, 

2) Kartę przekazania odpadu, 

3) dokument potwierdzający uprawnienie przed-

siębiorcy do odbioru i utylizacji odpadu. 

3. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w ter-

minie do 10 dni od dnia zakończenia zadania, 

wskazanego w umowie. 
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UCHWAŁA NR VIII/79/2011 

 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM 

 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 

z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;  

Nr 113, poz. 984; Nr 53, 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. 145; z 2006 r.: 

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

Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 oraz  

z 2008 r: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113) oraz § 69 Statutu Gminy Dobrzeń 

Wielki (Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

Nr VI/55/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń 

Wielki - Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 51, poz. 

1040, zm. Nr 58, poz. 1804), Rada Gminy Do-

brzeń Wielki uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Dobrzeń 

Wielki otrzymuje brzmienie:  

”WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim z/s w Kup. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Do-

brzeniu Wielkim. 

3. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administra-

cyjny Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 

4. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wiel-

kim. 

5. Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w skład 

którego wchodzą: 

1) Publiczne Gimnazjum, 

2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Od-

działami Dwujęzycznymi, 

3) Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

4) Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólno-

kształcące dla Dorosłych, 

5) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Do-

rosłych. 

6. Zespół Szkół w Czarnowąsach, w skład któ-

rego wchodzą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa, 

2) Publiczne Gimnazjum. 

7. Zespół Szkół w Chróścicach, w skład które-

go wchodzą: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, 

2) Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwuję-

zycznymi. 

8. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kup,  

w skład którego wchodzą: 

1) Publiczne Przedszkole, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa, 

3) Publiczne Gimnazjum. 

9. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. 

10. Publiczne Przedszkole w Brzeziu. 

11. Publiczne Przedszkole w Chróścicach. 

12. Publiczne Przedszkole w Czarnowąsach. 

13. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu 

Wielkim.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

Klemens Weber 
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UCHWAŁA NR VI.40.2011 

 RADY GMINY DOMASZOWICE 

 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

  

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

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

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

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

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

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

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

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

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159) oraz uchwały Rady Gminy Domaszowi-

ce Nr XXXVIII/235/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Strzelce, po stwierdzeniu zgodności ze 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Domaszowice 

przyjętym uchwałą nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 

2010 r., Rada Gminy Domaszowice uchwala, co 

następuje:  

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Uchwala się zmianę w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Strzelce, zat. uchwałą Nr XIII/91/2000 Rady 

Gminy Domaszowice z dnia 30 czerwca 2000 r., 

w granicach określonych na załączniku graficz-

nym nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana 

przeznaczenia i sposobów zagospodarowania 

terenów oznaczonych na dotychczasowym ry-

sunku planu symbolem 11U,M i 12U z przezna-

czeniem pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną z usługami oraz zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną z usługami i nadaje im się symbole 

11MW,U i 12MN,U. 

 

§ 2.1. Treść niniejszej uchwały stanowi część 

tekstową zmiany w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego wsi Strzelce. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek zmiany w planie nr 1 w skali 

1:2000 (załącznik nr 1); 

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu niniejszego 

planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu 

(załącznik nr 2); 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

(załącznik nr 3).  

3. Obowiązującymi ustaleniami zmiany w pla-

nie są: 

1) granice obszaru objętego zmianą w planie;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnym sposobie zagospodarowania 

oraz symbol określający przeznaczenie terenu.  

 

Rozdział 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 3.1. Następujące określenia stosowane  

w uchwale oznaczają: 

1) plan – należy przez to rozumieć uchwałę  

Nr XIII/91/2000 Rady Gminy Domaszowice z dnia 

30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Strzelce; 

2) zmiana w planie – należy przez to rozumieć 

ustalenia niniejszej uchwały; 

3) rysunek zmiany w planie – należy przez to 

rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 

1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

4) przepisy szczególne (odrębne) – aktualne  

w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw 

wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe 

oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wyni-

kające z prawomocnych decyzji administracyjnych; 
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5) teren – obszar wyznaczony na rysunku 

zmiany w planie liniami rozgraniczającymi ten 

obszar od innych obszarów i oznaczony na ry-

sunku zmiany w planie symbolem cyfrowym  

i literowym; 

6) przeznaczenie podstawowe – funkcja tere-

nu wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszą-

cymi, która powinna przeważać na wyznaczonym 

na rysunku zmiany w planie liniami rozgraniczają-

cymi terenie, w sposób określony w ustaleniach 

niniejszej zmiany w planie i któremu winne być 

podporządkowane inne rodzaje zagospodarowania 

określone jako uzupełniające; 

7) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje prze-

znaczenia, inne niż podstawowe, które może być 

dopuszczone dla uzupełnienia lub wzbogacenia 

przeznaczenia podstawowego i nie pozostające  

z nim w sprzeczności; 

8) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodza-

je przeznaczenia inne niż podstawowe, które 

wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie 

przeznaczenia podstawowego terenu w sposób 

określony w ustaleniach niniejszego planu, albo 

stanowią element zagospodarowania konieczny 

do uwzględnienia, który może lub powinien 

współistnieć z przeznaczeniem podstawowym; 

9) obiekty i urządzenia towarzyszące – należą 

do nich obiekty technicznego wyposażenia i in-

frastruktury technicznej jak: budynki gospodar-

cze, parkingi i garaże (trwale związane z gruntem) 

przyłącza sieci oraz urządzenia pełniące rolę słu-

żebną wobec przeznaczenia podstawowego jak 

zbiorniki na ścieki bytowe, miejsca gromadzenia 

odpadów; 

10) usługi komercyjne – funkcje terenów  

i obiektów o charakterze usług handlu, gastrono-

mii, kultury i rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki 

i wypoczynku, które mają charakter usługowy 

realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy 

niepublicznych; 

11) usługi publiczne – funkcje terenów i obiek-

tów o charakterze usług realizowane całkowicie 

lub z przewagą funduszy publicznych; 

12) usługi bytowe – należy przez to rozumieć 

obiekty działalności usługowej, takie jak: usługi 

szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fry-

zjerskie, kosmetyczne usługi biurowe, pralnicze, 

fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie, 

internetowe, dorabiania kluczy, wykonywanie 

pieczątek, wypożyczalnia sprzętu sportowego  

i technicznego itp. lokalizowane w budynku  

i zajmujące do 35% powierzchni użytkowej bu-

dynku mieszkalnego. 

2. Ilekroć jest mowa o przeznaczeniu terenu 

na: 

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 

należy przez to rozumieć jeden budynek miesz-

kalny jednorodzinny wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (ni-

skiej intensywności) – należy przez to rozumieć 

lokalizację budynku mieszkalnego, zawierającego 

od 3 do 6 mieszkań wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami związanymi z ich obsługą. 

3. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-

nymi: 

1) działka budowlana, dostęp do drogi publicz-

nej – definiują przepisy odrębne z zakresu plano-

wania i zagospodarowania przestrzennego, 

2) obiekt budowlany, budynek, budowla – de-

finiują przepisy odrębne z zakresu prawa budow-

lanego. 

4. Wyrażenia o których mowa w ust. 2 inter-

pretuje się według stanu prawnego obowiązują-

cego w dniu uchwalenia planu. 

 

§ 4.1. Teren objęty ustaleniami niniejszej zmia-

ny w planie stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., na któ-

rym zlokalizowany jest obiekt dawnego neorene-

sansowego pałacyku i obiekty towarzyszące  

a także budynki współcześnie zlokalizowane. Cały 

obszar parku wpisany jest do rejestru zabytków. 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2003 r.  

o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 

poz. 1568 z późn. zm.) obiekty zlokalizowane na 

obszarach wpisanych do rejestru zabytków wyłą-

czone są z ustaleń miejscowego planu i podlegają 

w całości art. 36 ww. ustawy. Na wszelkie prace 

na tych obiektach wymagane są wytyczne kon-

serwatorskie i pozwolenie Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków. W związku z powyższym  

w zmianie w planie odstępuje się od ustalenia: 

1) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych; 

3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaź-

ników zagospodarowania terenu. 

2. Przedmiotem ustaleń zmiany w planie są te-

reny, wyznaczone na rysunku zmiany w planie 

liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolem: 

1) MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 

2) MW,U – teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 2, 

ustala się: 

1) przeznaczenie terenu; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji i infrastruktury technicznej; 
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5) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania terenu; 

6) szczegółowe zasady i warunki podziału nie-

ruchomości. 

4. W planie dodatkowo odstępuje się od usta-

lenia: 

1) granic obszarów wymagających przekształ-

ceń lub rekultywacji, 

2) granic obszarów na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię z odna-

wialnych źródeł energii o mocy przekraczające 

100 kW, 

3) granic terenów pod budowę obiektów han-

dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², 

4) granic terenów rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

5) granic terenów rozmieszczenia inwestycji 

celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

6) granic terenów rekreacyjno - wypoczynko-

wych oraz terenów służących organizacji imprez 

masowych, 

7) granic pomników zagłady i ich stref ochron-

nych, ponieważ takie obiekty i tereny nie wystę-

pują na obszarze objętym planem, 

8) granic terenów zamkniętych i ich stref 

ochronnych. 

5. Tereny, o którym mowa w ust. 2 mogą być 

wykorzystywane na cele przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczalnego w całości lub w części 

na zasadach dla nich ustalonych planem. 

6. Na terenach o którym mowa w ust. 2, wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi można loka-

lizować: 

1) nowe obiekty budowlane wraz ze związa-

nymi z nimi instalacjami, wymaganymi urządze-

niami budowlanymi i budowlami oraz dokonać 

remontu, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, 

przebudowy i zmiany sposobu użytkowania ist-

niejących obiektów budowlanych lub ich części  

a także wykonywać inne roboty budowlane 

zgodnie z przeznaczeniem terenu, wyłącznie po 

uzyskaniu wytycznych i pozwolenia Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków, 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z przeznaczeniem terenu oraz lokalne 

urządzenia komunikacji wewnętrznej, małą archi-

tekturę oraz zieleń towarzyszącą, wyłącznie po 

uzyskaniu wytycznych i pozwolenia Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków. 

7. Dopuszcza się zmianę przebiegu wyznaczo-

nych linii rozgraniczających, wynikającą z istnie-

jących i nowych podziałów geodezyjnych lub 

występujących potrzeb, w przypadku: 

1) zmiany przebiegu granicy geodezyjnej dział-

ki, wzdłuż której wyznaczono linię rozgraniczają-

cą, w celu poszerzenia pasa drogowego drogi 

publicznej lub powiększenia działki/ nieruchomo-

ści dla jej prawidłowego zagospodarowania. 

 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie symbolem: 11MW,U ustala się: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe – teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej z usługami (w tym alterna-

tywnie dla funkcji mieszkaniowej usługi publiczne 

z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, administracji 

lub usługi komercyjne), 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej – budynki 

garażowe, urządzenia towarzyszące, obiekty ma-

łej architektury, zieleń urządzona oraz zadrzewie-

nia, tereny komunikacyjne (utwardzone dojścia  

i dojazdy oraz miejsca parkingowe), obiekty infra-

struktury technicznej, 

3) dopuszczalne usługi bytowe. 

2. W zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym, wynikające z aktualnie obowią-

zujących przepisów szczególnych, 

2) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne poziomy natężenia hałasu w środowisku, wy-

nikające z aktualnie obowiązujących przepisów, 

3) zagospodarowanie odpadów należy prowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu działań zapobiegających i ograniczających 

wytwarzanie odpadów oraz umożliwiających ich 

odzysk,  

4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

puszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązań 

tj. odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczel-

nych zbiorników wybieralnych – skąd należy je 

wywozić na oczyszczalnię o uregulowanym sta-

tusie formalnoprawnym (obowiązuje uzyskanie 

uzgodnienia zapewnienia odbioru ścieków) bądź 

do przydomowych oczyszczalni ścieków,  

5) wody opadowe należy odprowadzać do 

gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 

do zbiorników retencyjnych,  

6) gospodarkę cieplną dla celów socjalno-

bytowych i technologicznych należy prowadzić 

na bazie kotłowni indywidualnych pracujących na 

paliwach niskoemisyjnych (stałe, ciekłe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej,  

7) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych kopalnych szczątków 

roślin lub zwierząt, na inwestorze ciąży obowią-

zek niezwłocznego powiadomienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska lub Wójta Doma-

szowic o znalezisku,  

8) teren leży w obszarze zlewni chronionej 

rzeki Widawy,  
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9) wprowadza się obowiązek zachowania i upo-

rządkowania istniejącej zieleni typu parkowego,  

10) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala się.  

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków: 

1) teren stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., 

2) na wszelkie działania inwestycyjne wyma-

gane są wytyczne konserwatorskie i pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

3) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 

istnieje przypuszczenie że są zabytkiem, na inwe-

storze ciąży obowiązek niezwłocznego powiado-

mienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

lub Wójta Domaszowic o znalezisku, 

4) na terenie zlokalizowany jest obiekt dawne-

go neorenesansowego pałacu wpisany do gmin-

nej ewidencji zabytków. 

4. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości: 

1) ustala się zasady i warunki podziału nieru-

chomości, 

a) nie dopuszcza się wydzielenia nowych dzia-

łek siedliskowych, 

b) podział działek dopuszczalny jest wyłącznie 

w celu powiększenia lub poprawy funkcjonalności 

działek sąsiednich. 

2) nie ustala się obszarów wymagających sca-

leń nieruchomości. 

5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dojazd na teren – w sposób dotychczasowy 

z dróg dojazdowych, 

2) zasady obsługi infrastrukturalnej obejmują: 

a) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-

dociągowej; 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do 

zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe lub do 

przydomowej oczyszczalni ścieków, docelowo do 

gminnej kanalizacji sanitarnej; 

c) odprowadzenie wód opadowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomości lub 

do zbiorników retencyjnych; 

d) zasilanie energetyczne na warunkach wła-

ściwego Zakładu Energetycznego; 

e) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być przebudowane 

na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

przebudowy oraz umowę o przebudowę, którą 

zawrze inicjator zmian z właściwym zarządcą 

infrastruktury technicznej; 

f) ciepło z kotłowni własnej pracującej w opar-

ciu o niskoemisyjne źródła ciepła. 

6. Ustalenia w zakresie sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenu: 

1) do czasu podjęcia realizacji ustaleń niniej-

szego planu, tereny mogą być użytkowane  

w sposób dotychczasowy, 

2) na terenach objętych zmianą w planie nie 

przewiduje się lokalizacji urządzeń i obiektów 

tymczasowych. 

 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku zmia-

ny w planie symbolem: 12MN,U ustala się: 

1. W zakresie przeznaczenia terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usługami, 

2) uzupełniające – obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garażowe, urządzenia towa-

rzyszące, obiekty małej architektury, zieleń ogro-

dowa, tereny komunikacyjne (utwardzone dojścia 

i dojazdy oraz miejsca parkingowe), obiekty infra-

struktury technicznej, 

3) dopuszczalne usługi bytowe i komercyjne. 

2. W zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym, wynikające z aktualnie obowią-

zujących przepisów szczególnych, 

2) w granicach terenu obowiązują dopuszczal-

ne poziomy natężenia hałasu w środowisku, wy-

nikające z aktualnie obowiązujących przepisów, 

3) zagospodarowanie odpadów należy prowa-

dzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i gmin-

nym planem gospodarki odpadami, przy prefero-

waniu działań zapobiegających i ograniczających 

wytwarzanie odpadów oraz umożliwiających ich 

odzysk, 

4) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do-

puszcza się stosowanie tymczasowych rozwiązań 

tj. odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczel-

nych zbiorników wybieralnych – skąd należy je 

wywozić na oczyszczalnię o uregulowanym sta-

tusie formalnoprawnym (obowiązuje uzyskanie 

uzgodnienia zapewnienia odbioru ścieków) bądź 

do przydomowych oczyszczalni ścieków, 

5) wody opadowe należy odprowadzać do 

gruntu w ramach terenów nieutwardzonych lub 

do zbiorników retencyjnych, 

6) gospodarkę cieplną dla celów socjalno-

bytowych i technologicznych należy prowadzić 

na bazie kotłowni indywidualnych pracujących na 

paliwach niskoemisyjnych (stałe, ciekłe i gazowe) 

lub z wykorzystaniem energii elektrycznej, 

7) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych kopalnych szczątków 

roślin lub zwierząt, na inwestorze ciąży obowią-

zek niezwłocznego powiadomienia Regionalnego 
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Dyrektora Ochrony Środowiska lub Wójta Doma-

szowic o znalezisku, 

8) teren leży w obszarze zlewni chronionej 

rzeki Widawy, 

9) zasad ochrony krajobrazu kulturowego nie 

ustala się. 

3. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków: 

1) teren stanowi fragment parku zabytkowego 

wpisanego do rejestru zabytków województwa 

opolskiego nr 44/80 z dnia 29.01.1980 r., 

2) na wszelkie działania inwestycyjne wyma-

gane są wytyczne konserwatorskie i pozwolenie 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

3) w przypadku odkrycia w trakcie prowadze-

nia robót budowlanych znalezisk, co do których, 

istnieje przypuszczenie że są zabytkiem, na inwe-

storze ciąży obowiązek niezwłocznego powiado-

mienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

lub Wójta Domaszowic o znalezisku. 

4. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości: 

1) ustala się zasady i warunki podziału nieru-

chomości 

a) podział działek dopuszczalny jest wyłącznie 

w celu powiększenia lub poprawy funkcjonalności 

działek sąsiednich; 

2) nie ustala się obszarów wymagających sca-

leń nieruchomości. 

5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji  

i infrastruktury technicznej: 

1) zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

a) dojazd na teren – z drogi publicznej, 

b) zjazd na drogę publiczną należy wykonać 

jako indywidualny zgodnie z przepisami szczegól-

nymi; 

2) zasady obsługi infrastrukturalnej obejmują: 

a) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-

dociągowej; 

b) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do 

zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe lub do 

przydomowej oczyszczalni ścieków, docelowo do 

gminnej kanalizacji sanitarnej; 

c) odprowadzenie wód opadowych w ramach 

terenów zielonych w granicach nieruchomości lub 

do zbiorników retencyjnych; 

d) zasilanie energetyczne na warunkach wła-

ściwego Zakładu Energetycznego; 

e) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami istniejącej infra-

struktury, urządzenia te mogą być przebudowane 

na koszt inicjatora zmian, w oparciu o warunki 

przebudowy oraz umowę o przebudowę, którą 

zawrze inicjator zmian z właściwym zarządcą 

infrastruktury technicznej; 

f) ciepło z kotłowni własnej pracującej w opar-

ciu o niskoemisyjne źródła ciepła. 

6. Ustalenia w zakresie sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  

i użytkowania terenu: 

1) do czasu podjęcia realizacji ustaleń niniej-

szego planu, tereny mogą być użytkowane  

w sposób dotychczasowy, 

2) na terenach objętych zmianą w planie nie 

przewiduje się lokalizacji urządzeń i obiektów 

tymczasowych. 

 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych ustale-

niami niniejszego planu obowiązują przepisy 

ustaw szczególnych. 

 

§ 8. Dla terenów określonych w niniejszej 

zmianie w planie ustala się stawkę procentową 

służącą naliczeniu jednorazowej opłaty na rzecz 

gminy, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w tym: 

1) dla terenu oznaczonego symbolem MW,U – 

w wysokości 10 %, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem MN,U – 

w wysokości 10 %. 

 

§ 9. W granicach terenów objętych ustalenia-

mi niniejszej uchwały traci moc obowiązująca 

uchwała Nr XIII/91/2000 Rady Gminy Domaszo-

wice z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Strzelce. 

 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Wójtowi Domaszowic. 

 

§ 11.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Urzędu Gminy. 

 

 Przewodniczący Rady  

Jan Nowak 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

RYSUNEK PLANU NR 1 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

wynikające z wymogów art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w sprawie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce: 

 

1) Wszystkie uwagi zgłoszone w trybie art. 17 

pkt 1, 4, 6 ustawy, w formie wniosków, opinii  

i uzgodnień zostały rozpatrzone pozytywnie  

i uwzględnione w projekcie zmiany planu.  

2) W trakcie wyłożenia projektu zmiany planu 

do publicznego wglądu, przeprowadzonego w try-

bie określonym w art. 17 pkt 11 ustawy – żadne 

uwagi nie zostały zgłoszone.  

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr VI.40.2011 

Rady Gminy Domaszowice 

z dnia 27 maja 2011 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

wynikające z wymogów art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym w sprawie sposobu 

realizacji i finansowania inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej należących do zadań 

własnych gminy z tytułu uchwalenia zmiany  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi Strzelce. 

 

Na podstawie prognozy skutków finansowych 

uchwalenia zmiany planu sporządzonej w oparciu 

o art. 17 pkt 5 ustawy – nie przewiduje się zadań 

własnych obciążających budżet gminy. 

Sporządzona prognoza skutków finansowych 

uchwalenia zmiany w planie zamieszczona jest  

w dokumentacji prac planistycznych. 
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UCHWAŁA NR VII/100/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

 

 z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

  

w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza. 

 

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 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 i Nr 116, poz. 

1203, 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, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, z 2009 r Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, 

poz. 420, z 2010 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 28, 

poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz 

2011 r. Nr 40, poz. 230) i art. 400a ust. 1 pkt 21 

i 22 oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.  

Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 137, poz. 

865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056,  

Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, 

poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, 

poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070  

i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, 

Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 

489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018  

i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498  

i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 

159) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co na-

stępuje:  

 

§ 1. Udzielić ze środków budżetu Gminy Go-

golin dofinansowania inwestycji, służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie 

źródła ciepła oraz montażu układów solarnych  

w budynkach mieszkalnych na lata 2011-2014. 

 

§ 2. Warunki udzielenia dofinansowania okre-

śla „Regulamin dofinansowania ze środków bu-

dżetu Gminy Gogolin inwestycji, służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie 

źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych  

w budynkach na lata 2011 -2014" w brzmieniu 

ustalonym w załączniku do uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gogolina. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życic po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Gogolinie  

Franciszek Holeczek 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr VII/100/2011 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 kwietnia 2011 r. 

 

Regulamin dofinansowania ze środków budże-

tu Gminy Gogolin inwestycji służących ochronie 

powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła 

oraz montażu układów solarnych w budynkach 

mieszkalnych na lata 2011-2014. 

§ 1.1. Celem dofinansowania jest ograniczenie 

zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. „niskiej 

emisji” tj. emisji pyłów i szkodliwych gazów po-

chodzących z lokalnych kotłowni węglowych  

i domowych pieców grzewczych, w których spala 

się węgiel o złej charakterystyce i niskich parame-

trach grzewczych. 

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest 

uzyskanie pozytywnego efektu ekologicznego 

poprzez rzeczywiste ograniczenie emisji zanie-

czyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej 

inwestycji. 

3. Regulamin określa zasady przyznawania do-

finansowania do inwestycji polegających na: 

1) wymianie starego źródła ciepła na nowe 

ekologiczne źródło ciepła lub; 

2) wymianie starego źródła ciepła na nowe 

ekologiczne źródło ciepła oraz montażu układu 

solarnego lub; 

3) montażu układu solarnego w którym ener-

gia słoneczna zostaje przetworzona na ciepło do 

celów użytkowych. 

 

§ 2.1. Dofinansowanie do wymiany starego 

źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła 

może być przyznane: 

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem; 

2) po wymianie starego kotła grzewczego na 

nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak: 

a) kocioł gazowy, 

b) kocioł węglowy z automatycznym dozowni-

kiem paliwa (tzw. kocioł z podajnikiem) posiada-

jący atest energetyczno – emisyjny, 

c) kocioł olejowy, 

d) pompa ciepła, 

e) źródło ciepła zasilane energią elektryczną 

(zamontowane na stałe w budynku), 

f) źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do 

spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drew-

na, słomy, 

g) wkłady kominkowe jeśli są jedynym źródłem 

ciepła w budynku, 

h) układy solarne; 

3) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych 

w budynkach oddanych do użytkowania przed 

rokiem 2005; 

4) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy 

do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub 

budynków mieszkalnych, znajdujących się na 

terenie Gminy Gogolin. 

2. Dofinansowanie do wymiany starego źródła 

ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz 

montaż układu solarnego może być przyznane: 

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem; 

2) po wymianie starego kotła grzewczego na 

nowe ekologiczne źródło ciepła wymienione  

w § 2 ust. 1 pkt 2; 

3) wyłącznie do źródeł ciepła zamontowanych 

w budynkach oddanych do użytkowania przed 

rokiem 2005; 

4) jeżeli nowe ekologiczne źródło ciepła służy 

do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub 

budynków mieszkalnych znajdujących się na te-

renie Gminy Gogolin; 

5) jeżeli zamontowany układ solarny służy do 

podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomaga-

nia centralnego ogrzewania pomieszczeń miesz-

kalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących 

się na terenie Gminy Gogolin. 

3. Dofinansowanie do montażu układu solar-

nego może być przyznane: 

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem; 

2) jeżeli zamontowany układ solarny służy do 

podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomaga-

nia centralnego ogrzewania pomieszczeń miesz-

kalnych lub budynków mieszkalnych znajdujących 

się na terenie Gminy Gogolin; 

3) pod warunkiem, że budynek wyposażony 

jest w ekologiczne źródło ciepła wymienione  

w ust. 1 pkt 2, spełniający warunki niniejszego 

Regulaminu określone w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. g; 

4) do nowych budynków pod warunkiem za-

kończenia budowy w myśl prawa budowlanego, 

tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku 

mieszkalnego. 

 

§ 3.1. Warunkiem uzyskania dofinansowania 

jest całkowita likwidacja wszystkich tradycyjnych 

palenisk, pieców w budynku mieszkalnym nie 

spełniających warunków niniejszego Regulaminu. 

2. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup kotłów przenośnych, pieców akumu-

lacyjnych i innych nie stanowiących stałego wy-

posażenia lokalu mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego; 
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2) zakup kotłów na paliwo stałe posiadające 

wyłącznie komorę zasypową z rusztem; 

3) zakup układów solarnych, jeżeli będą za-

montowane w budynku mieszkalnym, w którym 

główne źródło ciepła nie spełnia warunków niniej-

szego Regulaminu. 

 

§ 4.1. Przy obliczaniu wysokości dofinanso-

wania uwzględnione będą koszty kwalifikowane 

poniesione przez Wnioskodawcę. 

2. Kosztami kwalifikowanym w przypadku: 

1) wymiany starego źródła ciepła na nowe eko-

logiczne źródło ciepła są wydatki poniesione na 

zakup źródeł ciepła wymienionych w § 2 ust. 1 

pkt 2; 

2) montażu układu solarnego są wydatki po-

niesione na zakup materiałów wchodzących  

w skład układu solarnego. 

3. Koszty kwalifikowane ustalone będą na 

podstawie faktur wystawionych po wejście  

w życie niniejszej uchwały. Jeżeli na fakturze nie 

jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany 

wymieniony w ust. 2, w takim wypadku należy 

dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawcy fak-

tury. 

4. Koszt ponoszony przez wnioskodawcę za 

usługę związaną z montażem nowego ekologicz-

nego źródła ciepła lub układu solarnego przez 

instalatora nie jest kosztem kwalifikowanym. 

 

§ 5.1. Kwotę dofinansowania dla budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych ustala się na pod-

stawie kosztów kwalifikowanych wymienionych 

w § 4 ust. 2 i 3 według następujących zasad: 

1) dofinansowanie do wymiany starego źródła 

ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 

50% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu 

do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 1500 zło-

tych; 

2) dofinansowanie do montażu układu solar-

nego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych  

w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie wię-

cej niż 1500 złotych; 

3) dofinansowanie do jednoczesnej wymiany 

starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło 

ciepła oraz montażu układu solarnego stanowi 

sumę dofinansowań ustalonych według zasad 

określonych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

2. Kwotę dofinansowania dla budynków miesz-

kalnych wielorodzinnych (powyżej dwóch miesz-

kań) ustala się na podstawie kosztów kwalifiko-

wanych wymienionych w § 4 ust. 2 i 3, według 

zasad: 

1) dofinansowanie do wymiany starego źródła 

ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła wynosi 

50% kosztów kwalifikowanych w zaokrągleniu 

do pełnych złotych, lecz nie więcej niż 1500 zło-

tych w przeliczeniu na jeden lokal, jednak w su-

mie nie więcej niż 10000 złotych; 

2) dofinansowanie do montażu układu solar-

nego wynosi 50% kosztów kwalifikowanych  

w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie wię-

cej niż 1500 złotych w przeliczeniu na jeden lo-

kal, jednak w sumie nie więcej niż 10000 zł; 

3) dofinansowanie do jednoczesnej wymiany 

starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło 

ciepła oraz montażu układu solarnego stanowi 

sumę dofinansowań ustalonych według zasad 

określonych w pkt 1 i 2. 

 

§ 6.1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie 

powinny złożyć do Burmistrza Gogolina: 

1) wniosek zawierający następujące informacje: 

a) dokładne dane osobowe Wnioskodawcy/ów, 

b) numer telefonu kontaktowego, 

c) NIP, PESEL, numer konta bankowego, 

d) adres budynku w którym dokonano inwe-

stycji, 

e) rodzaj zakupionego źródła ciepła lub i układu 

solarnego, 

f) termin zakończenia inwestycji, 

g) wysokość poniesionych kosztów na zakup 

źródła ciepła lub/i układu solarnego; 

2) załączniki do wniosku: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkal-

nym lub lokalu mieszkalnego stanowiącego od-

rębną własność zlokalizowaną na terenie Gminy 

Gogolin, w których dokonano inwestycji ograni-

czenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmos-

ferycznego. W przypadku budynku, do którego 

tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć 

zgodę współwłaścicieli nieruchomości, a w przy-

padku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspól-

noty, 

b) faktury zakupów, 

c) dokument potwierdzający oddanie budynku 

do użytkowania przed rokiem 2005, a w razie 

jego braku przedstawienie innego dokumentu,  

z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do 

użytkowania przed 2005 r., 

d) oświadczenie o likwidacji w budynku stare-

go kotła i jego zamianę na nowe ekologiczne źró-

dło ciepła, 

e) deklaracja zgodności z przepisami z zakresu 

bezpieczeństwa produktu – kotła grzewczego 

i/lub układu solarnego (CE lub B), 

f) przy ogrzewaniu gazem protokół z próby 

szczelności instalacji gazowej sporządzony przez 

osobę posiadająca stosowne uprawnienia, 

g) przy ogrzewaniu ekologicznym kotłem wę-

glowym z automatycznym dozowaniem paliwa 

należy dołączyć aktualne (na dzień zakupu kotła) 

świadectwo badań energetyczno – emisyjnych 

„znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane 

przez Instytucję posiadającą akredytację wydaną 

przez Polskie Centrum Akredytacji, w szczególno-

ści spełnienia następujących kryteriów: spraw-
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ność cieplna ≥78%, stężenie CO≤3000mg/m3, 

SO2≤1000mg/m3, NO2≤600mg/m3, pył≤150mg/m3, 

TOC≤100mg/m3, WWA≤5mg/m3, B(a)P≤100µg/m3, 

h) przy montażu układu solarnego, przebudo-

wie instalacji gazowej, wymianie kotła na olejowy 

lub montażu pompy ciepła należy dołączyć sto-

sowne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac 

budowlanych Starostwie Powiatowym w Krap-

kowicach oraz przedłożenie informacji o przyjęciu 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-

nego w Krapkowicach zawiadomienia o rozpo-

częciu i zakończeniu robót budowlanych, 

i) przy wymianie kotłów dołączyć protokół 

kominiarski, 

j) w przypadku dołączenia kserokopii doku-

mentów, należy je opatrzyć klauzulą „za zgod-

ność z oryginałem” i własnoręcznie podpisać. 

 

§ 7.1. Wnioski, po stwierdzeniu kompletności, 

rozpatrywane będą systemem kwartalnym w ko-

lejności zgłoszeń przez Komisję powołaną przez 

Burmistrza Gogolina, aż do wyczerpania posiada-

nych na ten cel środków finansowych w danym 

roku budżetowym. 

2. Komisja sprawdza wniosek oraz dokonuje 

wizji w budynku mieszkalnym, potwierdzając 

spisanym protokółem dokonaną inwestycję. 

3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest pod-

stawą do zawarcia umowy cywilno – prawnej 

pomiędzy Burmistrzem Gogolina a wnioskodawcą. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3 zawierana 

jest z wnioskodawcą, z chwilą posiadania środ-

ków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gmi-

ny Gogolin. 

5. W przypadku wyczerpania środków w da-

nym roku przyjmowanie i rozpatrywanie wnio-

sków zostanie wstrzymane. Nierozpatrzone wnio-

ski podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. 

 

§ 8.1. Wypłata kwoty dofinansowania doko-

nana będzie w terminie 30 dni od daty podpisania 

umowy przez wnioskodawcę. 

2. Ostateczną datę decydującą o przyznaniu 

dofinansowania, jest data podpisania umowy 

wymienionej w § 7 ust. 3. 

3. Osoby uprawnione do dofinansowania, 

spełniające warunki wymienione w § 2, które 

otrzymały dofinansowanie w latach poprzednich 

mogą ubiegać się ponownie o dofinansowanie na 

ten sam budynek jednorodzinny, wielorodzinny 

lub mieszkanie pod warunkiem, że zdemontują 

stare źródło ciepła i zamontują wyłącznie jedno  

z zastępujących źródeł ciepła: 

1) pompą ciepła; 

2) źródła ciepła zasilane energią elektryczną 

(zamontowane na stałe w budynku); 

3) układy solarne; 

4) kotły gazowe. 

4. Dofinansowania osobom wymienionym  

w ust. 3 mogą być udzielone w wypadku, gdy 

spełnione są ponownie warunki niniejszego Regu-

laminu. 

5. Osoby uprawnione do dofinansowania, 

spełniające warunki wymienione w § 2, które 

otrzymały dofinansowanie w latach poprzednich, 

nie będą mogły otrzymać ponownie dofinanso-

wania, jeżeli nie spełniają warunków wymienio-

nych w ust. 4. 

 

§ 9. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie pra-

wo: 

1) możliwości kontroli do pięciu lat od daty 

pobrania przez wnioskodawcę przyznanego dofi-

nansowania (kontrole przeprowadza komisja,  

o której mowa w § 7 niniejszego regulaminu); 

2) wezwania wnioskodawcy w celu wyjaśnień 

w przypadku: 

a) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, 

b) zamontowania dodatkowego ogrzewania  

w lokalu w postaci urządzeń niespełniających 

warunków niniejszego regulaminu, 

c) stosowania paliwa innego niż określonego 

w świadectwie badań energetyczno – emisyjnych 

dla danego urządzenia grzewczego; 

3) wezwania wnioskodawcy do zwrotu otrzy-

manej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami, 

naliczonymi od daty jej pobrania w przypadku 

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. 
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UCHWAŁA NR IX/113/11 

 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE 

 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

  

w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego,  

publicznego transportu zbiorowego. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 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, 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) – 

Rada Miasta Kędzierzyn – Koźle uchwala:  

 

§ 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszej 

uchwały mówi się o: 

1. Środkach miejskiej komunikacji zbiorowej – 

rozumie się przez to środki transportu zbiorowego 

należące do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 

w Kędzierzynie-Koźlu lub użytkowane przez ten 

zakład. 

2. Przewoźniku – należy przez to rozumieć 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie – 

Koźlu. 

3. Liniach lub liniach autobusowych - należy 

przez to rozumieć linie autobusowe objęte stałym 

rozkładem jazdy. 

 

§ 2. Do korzystania z biletów ulgowych: 

1) dziennych jednorazowych, 

2) dziennych jednorazowych sprzedawanych 

przez kierowcę, 

3) dziennych dziesięcioprzejazdowych, 

4) miesięcznych imiennych, uprawniających do 

nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich 

liniach, we wszystkie dni miesiąca, 

5) miesięcznych imiennych trasowanych na 

jedną linię, uprawniających do nieograniczonej 

liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na 

wybranej linii autobusowej, 

6) miesięcznych imiennych trasowanych na 

dwie linie, uprawniających do nieograniczonej 

liczby przejazdów we wszystkie dni miesiąca na 

wybranych liniach autobusowych, 

7) nocnych jednorazowych, 

8) dziennych jednorazowych na linie pośpieszne, 

9) miesięcznych na okaziciela, uprawniających 

do nieograniczonej liczby przejazdów na wszyst-

kich liniach we wszystkie dni miesiąca, 

w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na 

liniach autobusowych w granicach administracyj-

nych Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz gmin sąsied-

nich w przypadku zawarcia stosownych porozu-

mień, z ulgą w wysokości 45 %, uprawnione są 

następujące osoby: 

- dzieci w wieku od ukończenia trzeciego roku 

życia, do rozpoczęcia nauki szkolnej, 

- uczniowie szkół podstawowych, 

- uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgim-

nazjalnych, 

- emeryci i renciści, 

- opiekunowie towarzyszący osobom całkowi-

cie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzysten-

cji (dawna I grupa inwalidzka) oraz osobom  

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

- przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący 

osobom niewidomym ociemniałym, głuchym i głu-

choniemym. 

 

§ 3. Dokumentami poświadczającymi upraw-

nienia, o których mowa w § 2 są odpowiednio: 

1. Aktualna legitymacja szkolna, a w przypad-

ku obywateli państw członkowskich Unii Europej-

skiej – odpowiedni dokument wystawiony przez 

uprawniony organ. 

2. Dowód osobisty emeryta lub rencisty albo 

inny dokument tożsamości ze zdjęciem, łącznie  

z dokumentem potwierdzającym pobieranie świad-

czenia emerytalnego lub rentowego, a w przypad-

ku obywateli państw członkowskich Unii Europej-

skiej – odpowiedni dokument wystawiony przez 

uprawniony organ. 

3. Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekar-

skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwier-

dzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, wypis  

z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczo-

znawcy KRUS) stwierdzającego całkowitą nie-

zdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, 

wypis z orzeczenia właściwego organu stwierdza-

jący znaczny stopień niepełnosprawności, za-

świadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyro-

kiem sądu do I grupy inwalidzkiej bądź uznanie  

w tym samym trybie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, względnie legitymacje: rencisty woj-
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skowego, Polskiego Związku Niewidomych, 

Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub osoby niepełnosprawnej – wysta-

wione przez uprawniony organ, zawierające adno-

tacje o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, uznaniu 

niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zali-

czeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, 

a w przypadku obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej – odpowiedni dokument wysta-

wiony przez uprawniony organ. 

4. Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekar-

skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis  

z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: 

Polskiego Związku Głuchych, Związku Ociemnia-

łych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego 

Związku Niewidomych a w przypadku obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej - odpo-

wiedni dokument wystawiony przez uprawniony 

organ. 

 

§ 4. Do bezpłatnych przejazdów w środkach 

miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach autobu-

sowych w granicach administracyjnych Kędzie-

rzyna – Koźla, uprawnieni są: 

1. Osoby, które ukończyły 70 rok życia. 

2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samo-

dzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) oraz 

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Osoby niewidome ociemniałe, głuche i głu-

chonieme. 

4. Osoby niepełnosprawne, inne niż wymie-

nione w ust. 3, uczęszczające do dziennych 

ośrodków rehabilitacyjnych lub ośrodków terapii 

zajęciowej - z tym, że uprawnienie obejmuje wy-

łącznie przejazd na odcinku linii autobusowej od 

miejsca zamieszkania lub pobytu do ośrodka  

i z powrotem. 

5. Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz nie-

dostosowana społecznie, objęta kształceniem 

specjalnym na podstawie ustawy o systemie 

oświaty a także niepełnosprawne dzieci sześcio-

letnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz towarzyszący 

tym osobom opiekunowie – z tym, że uprawnie-

nie to obejmuje wyłącznie przejazd na odcinku 

linii autobusowej od miejsca zamieszkania lub 

pobytu do właściwego ośrodka (miejsca kształce-

nia specjalnego, miejsca odbywania przygotowa-

nia przedszkolnego, domu pomocy społecznej, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicz-

no – pedagogicznej) i z powrotem. 

6. Umundurowani funkcjonariusze Policji, 

Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej. 

7. Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunika-

cyjnego w Kędzierzynie - Koźlu oraz członkowie 

ich rodzin na zasadach ustalonych w zakładowym 

układzie zbiorowym pracy. 

8. Dzieci do ukończenia 3 roku życia. 

 

§ 5. Dokumentami poświadczającymi upraw-

nienia, o których mowa w § 4 są odpowiednio: 

1. Dokument potwierdzający wiek i tożsa-

mość, a w przypadku obywateli państw człon-

kowskich Unii Europejskiej – odpowiedni doku-

ment wystawiony przez uprawniony organ. 

2. Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekar-

skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwier-

dzający zaliczenie do I grupy inwalidzkiej, wypis  

z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (rzeczoznawcy 

KRUS) stwierdzającego całkowitą niezdolność do 

pracy i samodzielnej egzystencji, wypis z orzeczenia 

właściwego organu stwierdzający znaczny stopień 

niepełnosprawności, zaświadczenie ZUS stwierdza-

jące zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidz-

kiej bądź uznanie w tym samym trybie niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, względnie legitymacje: 

rencisty wojskowego, Polskiego Związku Niewido-

mych, Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypo-

spolitej Polskiej, lub osoby niepełnosprawnej – wy-

stawione przez uprawniony organ, zawierające ad-

notacje o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, uznaniu 

niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zali-

czeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności,  

a w przypadku obywateli państw członkowskich 

Unii Europejskiej – odpowiedni dokument wysta-

wiony przez uprawniony organ. 

3. Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekar-

skiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wypis  

z orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, legitymacje: 

Polskiego Związku Głuchych, Związku Ociemnia-

łych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego 

Związku Niewidomych a w przypadku obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej - odpo-

wiedni dokument wystawiony przez uprawniony 

organ. 

4. Wypis z orzeczenia komisji lekarskiej do 

spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający 

niepełnosprawność wraz ze skierowaniem do 

ośrodka a w przypadku obywateli państw człon-

kowskich Unii Europejskiej - odpowiedni doku-

ment wystawiony przez uprawniony organ. 

5. W zależności od tytułu uprawnienia: 

1) legitymacja szkolna dla uczniów dotknię-

tych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, legi-

tymacja przedszkolna dla dzieci niepełnospraw-

nych albo legitymacja szkolna lub studencka wraz 

z jednym z dokumentów w ust. 2; 

2) legitymacje Polskiego Związku Niewido-

mych, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, Krajowego Komitetu Pomocy Dzie-

ciom Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie 

Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, legity-

macja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez 

uprawniony organ, duplikat zaświadczenia lekar-

skiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia 

prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wypis z orze-

czenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 
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i zatrudnienia lub orzeczenia lekarza orzecznika 

ZUS stwierdzający zaliczenie do jednej z grup 

inwalidów albo całkowitą niezdolność do samo-

dzielnej egzystencji lub też całkowitą albo czę-

ściową niezdolność do pracy, a w przypadku 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

– odpowiedni dokument wystawiony przez 

uprawniony organ. 

6. Legitymacja służbowa lub książeczka woj-

skowa. 

7. Legitymacja pracownicza lub legitymacja 

członka rodziny. 

8. Dokument potwierdzający wiek dziecka  

a w szczególności książeczka zdrowia dziecka lub 

paszport a w przypadku obywateli państw człon-

kowskich Unii Europejskiej – odpowiedni doku-

ment wystawiony przez uprawniony organ. 

 

§ 6.1. W każdym przypadku, gdy uprawnienia, 

o których mowa wyżej wynikają z zaświadczenia 

lub innego dokumentu o podobnej formie, upraw-

niony zobowiązany jest do posiadania w czasie 

przewozu i okazywania na żądanie wykonujących 

kontrolę przewozów, dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem. Wymóg ten nie dotyczy dzieci w wieku 

do rozpoczęcia nauki szkolnej. 

2. W przypadku widocznego inwalidztwa lub 

niepełnosprawności nie jest wymagane posiada-

nie i okazywanie przez osobę uprawnioną doku-

mentów poświadczających uprawnienie do korzy-

stania z przejazdów na warunkach określonych  

w niniejszej uchwale. 

 

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn – Koźle. 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIX/657/06 Rady 

Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych 

przejazdów środkami miejskiego transportu zbio-

rowego. 

 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodnicząca  

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  

Elżbieta Czeczot 
937
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UCHWAŁA NR VIII/54/11 

 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

  

w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Kucoby – letnisko  

 

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,  

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,  

z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241  

Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,  

Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) Rada Miejska 

w Oleśnie uchwala:  

 

§ 1. Nadać nazwę ulicy zlokalizowanej w miej-

scowości Kucoby – letnisko na działce oznaczo-

nej numerem geodezyjnym: k.m. 1 dz. 466/34 – 

ulica Lipowa.  

 

§ 2. Położenie i przebieg ulicy określa szkic 

graficzny stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Olesna.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Oleśnie  

Piotr Antkowiak 
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Załącznik 

do uchwały nr VIII/54/11 

Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 31 maja 2011 r. 

 

Położenie i przebieg ulicy 

938
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II 

 

 z dnia 5 lipca 2011 r. 

  

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  

o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 

Na podstawie art. 182 i 183 w związku  

z art. 194 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-

nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-

mików województw (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r. Nr 176, poz. 1190, z 2011 r. Nr 34, 

poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II podaje 

do wiadomości publicznej, iż:  

 

1. Uchwałą nr V/56/2011 z dnia 20 kwietnia 

2011 r. Rada Miejska w Krapkowicach stwierdzi-

ła wygaśnięcie mandatu radnej Pani Agnieszki 

Katarzyny DANISZEWSKIEJ w okręgu wybor-

czym nr 1 z listy nr 4 – KOMITET WYBORCZY 

PLATFORMA OBYWATELSKA RP, wskutek pi-

semnego zrzeczenia się mandatu. Na wakujące 

miejsce, na podstawie uchwały Rady Miejskiej  

w Krapkowicach nr VI/59/2011 z dnia 15 czerw-

ca 2011 r., wstąpiła kandydatka z tej samej listy 

Pani Katarzyna PIĘTKA, która w wyborach po-

wszechnych przeprowadzonych w dniu 21 listo-

pada 2010 r. uzyskała kolejno największą liczbę 

głosów. 

 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Komisarz Wyborczy w Opolu II  

Paweł Mehl 
939

 

 

 

940 

 
940 

POROZUMIENIE 

  

 z dnia 1 kwietnia 2011 r. 

  

w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą  

„Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 DK 94  

– Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia” 

 

zawarte w dniu 01.04.2011 r. pomiędzy:  

Gminą Chrząstowice reprezentowaną przez:  

1) Wójta Gminy – Helenę Rogacką  

a  

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1. Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa  

2. Członek Zarządu – Leonarda Płoszaj  

Strony postanawiają co następuje:  

 

§ 1.1. Strony Porozumienia wyrażają wolę 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Opracowanie projektu budowlano – wykonawcze-

go na przebudowę drogi powiatowej Nr 1714 O 

DK 94 – Dębska Kuźnia (DK 46) w ciągu  

ul. Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia.”. 

2. Strony Porozumienia przeznaczają na reali-

zację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie 

kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych 00/100), na którą składają się zapisane  

w budżetach stron na 2011r. kwoty deklarowa-

nych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 

niniejszego Porozumienia. 

 

§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje kosz-

ty realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 

25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych 00/100). 

 

§ 3. Gmina Chrząstowice zobowiązuje się do 

przekazania w terminie do 15.06.2011 r. na ra-

chunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

pięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zada-

nia. 
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§ 4.1. Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych. 

2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Chrząsto-

wice rozliczenie z wykorzystania otrzymanych 

środków po zrealizowaniu i odbiorze zadania. 

3. Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona Gminie Chrząstowice w terminie do  

21 dni od daty całkowitego rozliczenia zadania. 

 

§ 5. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od 

całej wartości robót i przechowywana na koncie 

Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych Porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepi-

sy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

§ 8. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jed-

ną ze stron Porozumienia. 

 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jed-

nobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla 

Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Chrząsto-

wice. 

 

Powiat Opolski: Gmina Chrząstowice: 

 

Przewodniczący  

Zarządu Powiatu 

Henryk Lakwa 

 

Wójt 

mgr Helena Rogacka 

 

Wicestarosta Opolski 

Leonarda Płoszaj 

 

  

Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Grubizna 

Skarbnik Gminy 

mgr Teresa Krupska 
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POROZUMIENIE NR OR.0711.13.2011 

  

 z dnia 6 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu  

w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w 2011 roku 

 

Porozumienie zawarto pomiędzy: 

Gminą Kędzierzyn-Koźle reprezentowaną przez: 

Prezydenta Miasta – Tomasza Wantułę 

oraz  

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim reprezen-

towanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Starosta Powiatu - Józef Gisman 

Wicestarosta - Małgorzata Tudaj 

 

§ 1. Na podstawie uchwały Rady Miasta Nr VII/ 

82/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie 

wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakre-

sie prowadzenia Zespołu Szkół Nr 3 w Kędzierzy-

nie-Koźlu w 2011 roku Gmina Kędzierzyn-Koźle 

zobowiązuje się w 2011 roku udzielać pomocy 

finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko - Koziel-

skiemu w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół  

Nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu w celu udostępnienia 

pomieszczeń tego Zespołu na potrzeby funkcjo-

nowania Jednolitych Zaocznych Studiów Magi-

sterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-

cławiu. 

 

§ 2.1. Gmina Kędzierzyn-Koźle przekazuje  

w 2011 roku na cel wskazany w § 1 na rzecz 

Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego dotację  

w wysokości 30000 zł w transzach miesięcznych 

zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącz-

nik do niniejszego porozumienia. 

2. Przekazanie środków finansowych przez 

Gminę Kędzierzyn-Koźle następować będzie do 

ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego mie-

siąc, za który przekazywane są środki z zastrze-

żeniem ust. 3. 

3. Środki za miesiąc styczeń, luty, marzec, 

kwiecień, maj i czerwiec 2011 roku w wysokości 

15000 zł przekazane zostaną w terminie do  

14 dni od dnia podpisania porozumienia. 

 

§ 3. Dotacja przeznaczona zostanie na pokry-

cie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi 

dla sprzątaczki oraz na częściowe pokrycie kosz-

tów zakupu materiałów biurowych, środków czy-

stości oraz zakupu mediów i pozostałych usług. 
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§ 4.1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 

do 31 grudnia 2011 roku w formie sprawozdania 

opisowego, z uwzględnieniem wydatków na pła-

ce i pochodne. 

2. Niewykorzystane środki finansowe należy 

zwrócić na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn- Koź-

le w terminie do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 5. Porozumienie zostało podpisane w 6 jed-

nakowych egzemplarzach po 3 dla każdej ze 

stron. 

 

§ 6.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Stroną realizującą czynności związane  

z ogłoszeniem jest Powiat Kędzierzyńsko - Koziel-

ski. 

 

Gmina  

Kędzierzyn-Koźle 

 

Prezydent Miasta  

Kędzierzyn-Koźle 

Tomasz Wantuła 

Powiat 

Kędzierzyńsko - Kozielski 

 

Starosta Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

Józef Gisman 

  

Wicestarosta Powiatu  

Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

Małgorzata Tudaj 
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do porozumienia nr Or.0711.13.2011 

z dnia 6 czerwca 2011 r. 
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POROZUMIENIE 

  

 zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym 

finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2011 

 

pomiędzy 

Gminą Głogówek reprezentowaną przez Bur-

mistrza Głogówka - Andrzeja Kałamarza 

a  

Komendą Powiatową Policji w Prudniku repre-

zentowaną przez Komendanta Powiatowego Poli-

cji w Prudniku - Podinspektora Krzysztofa Mróz 

 

Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy z dnia  

6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jednolity  

z 2007 roku – Dz. U. Nr 43, poz. 277) oraz 

Uchwały Nr VIII/62/2011r. Rady Miejskiej w Gło-

gówku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji, 

postanawia:  

 

§ 1.1. W 2011 roku Gmina Głogówek przeka-

że Komendzie Powiatowej w Prudniku środki fi-

nansowe z przeznaczeniem na rekompensatę 

pieniężną za czas służby przekraczający normę 

określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji  

w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zło-

tych). 

2. Służby patrolowe realizowane będą na tere-

nie miasta i gminy Głogówek w patrolach pie-

szych i zmotoryzowanych w oparciu o bieżące 

analizy bezpieczeństwa oraz zgodnie ze społecz-

nym zapotrzebowaniem i wskazaniami władz 

samorządowych Głogówka. 

 

§ 2.1. Ustala się stawkę godzinową rekom-

pensaty pieniężnej za jedną godzinę służby patro-

lowej w wysokości 25,00 zł brutto (słownie: 

dwadzieścia pięć złotych). 

2. Rekompensata przysługuje policjantowi za 

każdą przepracowaną godzinę służby. 

3. Komendant Powiatowy Policji w Prudniku 

za pomocą służb finansowych Komendy Woje-

wódzkiej w Opolu zobowiązuje się do wydatko-

wania przeznaczonych niniejszym porozumieniem 

środków i właściwego rozliczenia w terminie do 

30 listopada 2011 r. 

4. Za wykorzystanie środków zgodnie z ich 

przeznaczeniem uważa się także przeznaczenie 

ich na pochodne od kwot wypłaconych, tj. skład-

ki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz 

zaliczki na podatek dochodowy. 

 

§ 3. 1. Środki o których mowa w § 1 zostaną 

przelane w transzach miesięcznych na konto Wo-

jewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Opolu 

prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajo-

wego O/Opole nr 0711301219002631165620 

0001. 

2. Podstawą przekazania środków finanso-

wych po wykonaniu służb patrolowych będą mie-

sięczne zestawienia zawierające: datę, skład oso-

bowy patrolu, łączną ilość godzin, stawkę za go-

dzinę i łączną rekompensatę. Przekazanie środ-

ków finansowych za wykonane służby nastąpi  

w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zestawienia. 

3. Po wykorzystaniu całości dotacji otrzymują-

cy środki finansowe zobowiązuje się dostarczyć 

całościowe sprawozdanie z realizacji dodatko-

wych służb patrolowych zawierające: nazwiska 

funkcjonariuszy, miesiąc oraz liczbę godzin wy-

konanych służb patrolowych oraz kserokopię list 

płac, sprawdzonych pod względem merytorycz-

nym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzo-

nych do wypłaty przez osoby upoważnione przez 

Komendanta Wojewódzkiego Policji. 

4. Przekazujący środki zastrzega sobie prawo 

do kontroli w zakresie niniejszego porozumienia. 

W przypadku stwierdzenia, że przekazane środki 

finansowe zostały wykorzystane w części lub  

w całości na inne cele niż określone w porozu-

mieniu – podlega w tej części lub w całości zwro-

towi na rachunek w Banku Spółdzielczym w Gło-

gówku nr 03 8904 0001 1000 0000 4819 0001. 

Środki finansowe podlegają również zwrotowi  

w przypadku nie złożenia w terminie do dnia  

30 listopada 2011 r. sprawozdania, o którym mo-

wa w pkt 3 wraz z ustawowymi odsetkami liczo-

nymi od dnia przekazania tych środków. 

 

§ 4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

winne być sporządzone w formie aneksu. 

 

§ 5. W sprawach, które nie zostały uregulo-

wane treścią niniejszego porozumienia mają za-

stosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy 

o Finansach Publicznych oraz Ustawy o Policji. 
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§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Burmistrz Głogówka  

Andrzej Kałamarz 

Komendant Powiatowy 

Policji w Prudniku  

Krzysztof Mróz 
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zawarte w dniu 28 czerwca 2011 r. 
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pomiędzy: 

Gminą Praszka z siedzibą w Praszce, Plac 

Grunwaldzki 13, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Praszki - mgr inż. Jarosława Tka-

czyńskiego 

a 

Powiatem Oleskim z siedzibą w Oleśnie, przy 

ul. Pieloka 21, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu w Oleśnie w imieniu, którego działają:  

1. Starosta Oleski – mgr Jan Kus  

2. Wicestarosta – mgr inż. Stanisław Belka 

o następującej treści: 

 

§ 1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  

w Praszce Nr 352/XLIII/2010 z dnia 28 paździer-

nika 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – 

Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień  

w Praszce na 2011 rok oraz uchwałą Rady Po-

wiatu w Oleśnie Nr VIII/68/11 z dnia 28 czerwca 

2011 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Ole-

ski niektórych zadań zakresu właściwości Gminy 

Praszka dotyczących profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii, Gmina Praszka przekazuje Powiatowi 

Oleskiemu dotację z przeznaczeniem dla:  

1/ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prasz-

ce i Zespołu Szkół w Praszce na realizację autor-

skich programów z zakresu profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz promują-

cych zdrowy styl życia. 

 

§ 2. Na realizację zadań szczegółowo opisa-

nych w § 1 Gmina Praszka przekaże dotację  

w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem dla:  

1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prasz-

ce – 4.500,00 zł  

2. Zespołu Szkół w Praszce – 3.500,00 zł.  

Ww. dotacja zostanie przekazana w dwóch 

równych ratach:  

I do dnia 15 czerwca 2011 roku,  

II do dnia 15 października 2011 roku. 

 

§ 3. Dotacja podlega rozliczeniu w terminie do 

dnia 31 grudnia 2011 roku. Nie wykorzystana 

część dotacji podlega zwrotowi na rachunek 

Gminy Praszka. 

 

§ 4. Porozumienie zawiera się na czas okre-

ślony do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 5. Wszelkie zmiany w porozumieniu wyma-

gają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w pięciu jed-

nobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powiatu 

Oleskiego i trzy dla Gminy Praszka. 

 

Powiat Oleski 

 

Gmina Praszka 

 

Starosta Oleski 

Jan Kus 

Burmistrz Praszki 

Jarosław Tkaczyński 

 

Wicestarosta  

Stanisław Belka 
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WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Sygn. akt I SA/Op 91/11 

 

 z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

 

943 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu 

w składzie następującym: 

 

Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska 

Sędziowie   Sędzia NSA Joanna Kuczyńska (spr.) 

  Sędzia WSA Anna Wójcik 

Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Frydryk 

 

po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie  

w dniu 13 kwietnia 2011 r. 

sprawy ze skargi Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu na uchwałę Rady Gminy Doma-

szowice z dnia 21 października 2010 r., nr XL/ 

248/10 w przedmiocie określenia wysokości sta-

wek w podatku od nieruchomości 

 

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały  

w części dotyczącej postanowień § 1 pkt 2 lit. e 

w brzmieniu:  

„w tym: w zakresie budynków gospodarczych 

stanowiących własność lub użytkowanie przez 

emerytów 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytko-

wej”. 
943

 

 

 

  



 

 – 4210 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 

oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl 
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