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Poz.: 

U C H W A Ł A  S E J M I K U  W O J E W Ó D Z T W A: 

255 – Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVI/278/2008 z dnia 2 grud-

nia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 

2008 rok 991 

U C H W A Ł A  R A D Y  P O W I A T U: 

256 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XIX/122/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upły-

wem roku 2008 1001 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N: 

257 – Rady Gminy Chrząstowice Nr XXIV/157/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Chrząstowice obejmującego obszar wsi Dębie 1004 

258 – Rady Gminy Chrząstowice Nr XXIV/160/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 1036 

259 – Rady Gminy Chrząstowice Nr XXIV/163/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały 1036 

260 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXVII/246/08 z dnia 18 grudnia 

2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych 

wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego 

wydatku ujętego w wykazie 1037 

261 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXVIII/259/09 z dnia 21 stycz-

nia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wy-

różnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki 

we współzawodnictwie sportowym 1039 

262 – Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXX/164/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady 

Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru 

podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1041 

263 – Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XXX/200/09 z dnia 3 lutego 2009 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej i sposobu jej poboru 1042 

264 – Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXV/241/09 z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepu-

blicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na 

terenie Gminy Namysłów 1043 
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265 – Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXXIV/233/09 z dnia 29 stycznia 

2009 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowa-

dzonych przez Gminę Niemodlin 1047 

266 – Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr XXXIV/234/09 z dnia 29 stycznia 

2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Niemodlin 1048 

267 – Rady Gminy Popielów Nr XXVII/184/2009 z dnia 5 lutego 2009 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy 1048 

268 – Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXXV/469/2009 z dnia 30 stycznia 

2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udziela-

nia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-

ty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1050 

269 – Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXII/275/09 z dnia 25 

lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

inkasa opłaty od posiadania psów 1050 

270 – Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXII/276/09 z dnia 25 

lutego 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie za-

rządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości  

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagro-

dzenia za inkaso 1051 

271 – Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXI/177/2009 z dnia 29 stycznia 

2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2008 w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradza-

nia za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku 1052 

272 – Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XXV/200/09 z dnia 26 stycznia 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria 

przyznawania nagród dla nauczycieli 1053 

273 – Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XXV/201/09 z dnia 26 stycznia 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek  

i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz 

wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,  

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obo-

wiązujących w 2009 roku 1057 

274 – Rady Miejskiej w Zawadzkiem Nr XXV/202/09 z dnia 26 stycznia 

2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy 

Zawadzkie w ramach pomocy de minimis 1064 

Z A R Z Ą D Z E N I E  S T A R O S T Y 

275 – Starosty Głubczyckiego Nr 7/2009 z dnia 20 lutego 2009 r. w spra-

wie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 

w domu pomocy społecznej oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo 

– wychowawczych w 2009 roku 1067 

I N F O R M A C J A 

276 – z dnia 5 lutego 2009 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy ZGK 

„ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem 1086 
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UCHWAŁA Nr XXVI/278/2008 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 2 grudnia 2008 r. 

w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok 

 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.),  

art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy  

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

Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Sejmik Województwa 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu wojewódz-

twa na zadania własne o kwotę 11 965 441 zł, w tym:  

1) zmniejsza się plan dochodów na zadania własne 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii 

Europejskiej o kwotę 12 182 495, w tym:  

a) zwiększa się dochody w dziale 750 Administracja 

publiczna o kwotę 1 760 zł, 

b) zmniejsza się dochody w dziale 150 Przetwórstwo 

przemysłowe o kwotę 331 366 zł, w dziale 730 Nauka 

o kwotę 17 739 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia  

o kwotę 11 714 009 zł, w dziale 853 Pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej o kwotę 121 141 zł; 

2) zwiększa się plan dochodów na pozostałe zadania 

własne o kwotę 217 054 zł, w tym:  

a) zwiększa się dochody w dziale 600 Transport i łącz-

ność o kwotę 167 000 zł, w dziale 750 Administracja 

publiczna o kwotę 40 000 zł, w dziale 758 Różne rozli-

czenia o kwotę 85 853 zł, w dziale 801 Oświata i wy-

chowanie o kwotę 52 200 zł, w dziale 853 Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 24 601 zł, 

b) zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo  

i łowiectwo o kwotę 152 600 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu wojewódz-

twa na zadania własne o kwotę 12 927 068 zł, w tym:  

1) zmniejsza się plan wydatków na zadania własne 

realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Euro-

pejskiej o kwotę 13 058 269 zł, w tym: 

a) zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdro-

wia o kwotę 18 399 zł,  

b) zmniejsza się wydatki w dziale 150 Przetwórstwo 

przemysłowe o kwotę 11 642 570 zł, w dziale 803 

Szkolnictwo wyższe o kwotę 18 399 zł, w dziale 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  

o kwotę 1 415 699 zł; 

2) zwiększa się plan wydatków na pozostałe zadania 

własne o kwotę 131 201 zł, w tym:  

a) zwiększa się wydatki w dziale 600 Transport i łącz-

ność o kwotę 167 000 zł, w dziale 750 Administracja 

publiczna o kwotę 40 000 zł, w dziale 801 Oświata i wy-

chowanie o kwotę 52 200 zł oraz w dziale 852 Pomoc 

społeczna o kwotę 24 601 zł,  

b) zmniejsza się wydatki w dziale 010 Rolnictwo  

i łowiectwo o kwotę 152 600 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

3. Zmniejsza się deficyt budżetu Województwa o kwotę 

961 627 zł, tj. do kwoty 6 343 661 zł.  

 

4. Zmniejsza się przychody budżetu Województwa o kwo-

tę 961 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

 

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków związa-

nym z wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Wykaz 

wieloletnich programów inwestycyjnych po zmianach 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na pro-

gramy i projekty realizowane z udziałem środków po-

chodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Województwa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku 

Ryszard Donitza 
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Załącznik nr 1 

  do uchwały Nr XXVI/278/2008 

 Sejmiku Województwa Opolskiego 

 z dnia 2 grudnia 2008 r. 

 

Zestawienie zmian 

Zadania własne realizowane z udziałem środków  

z budżetu Unii Europejskiej 

 

Dochody  

Zwiększenia       o kwotę              1 760 zł 

 

W dziale 750 Administracja publiczna    o kwotę              1 760 zł 

w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie   o kwotę              1 760 zł 

§2239 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa  

na realizację bieżących zadań własnych samorządu 

województwa       o kwotę               1 760 zł 

 

Zmniejszenia       o kwotę     12 184 255 zł 

 

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe   o kwotę          331 366 zł 

w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości   o kwotę          331 366 zł 

§6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji  

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)  

samorządów województw otrzymane z innych źródeł  o kwotę          331 366 zł 

 

W dziale 730 Nauka      o kwotę            17 739 zł 

w rozdziale 73095 Pozostała działalność   o kwotę            17 739 zł 

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  

bieżących gmin (związków gmin), powiatów  

(związków powiatów) samorządów województw otrzymane  

z innych źródeł       o kwotę             17 739 zł 

 

W dziale 758 różne rozliczenia     o kwotę     11 714 009 zł 

w rozdziale 75862 Program operacyjny kapitał ludzki  o kwotę     11 714 009 zł 

§2008 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie  

Wspólnej Polityki Rolnej     o kwotę        9 125 702 zł 

§2009 – dotacje rozwojowe oraz wydatki na finansowanie  

Wspólnej Polityki Rolnej     o kwotę        1 572 298 zł 

§6208 – dotacje rozwojowe     o kwotę           868 833 zł 

§6209 – dotacje rozwojowe     o kwotę           147 176 zł 

 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej      o kwotę          121 141 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność   o kwotę          121 141 zł 

§2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań  

bieżących gmin (związków gmin), powiatów  

(związków powiatów) samorządów województw otrzymane  

z innych źródeł       o kwotę           121 141 zł 

 

Wydatki  

Zwiększenia        o kwotę          234 233 zł 

 

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe   o kwotę          215 834 zł 

w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej  

gospodarki i przedsiębiorczości    o kwotę          215 834 zł 

Wydatki bieżące      o kwotę           215 834 zł 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 993 – Poz. 255 

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia    o kwotę             18 399 zł 

w rozdziale 85111 szpitale ogólne    o kwotę             18 399 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę             18 399 zł 

 

Zmniejszenia       o kwotę      13 292 502 zł 

 

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe   o kwotę      11 858 404 zł 

w rozdziale 15011 rozwój przedsiębiorczości   o kwotę           796 823 zł 

wydatki bieżące      o kwotę               8 395 zł 

 w tym: dotacje      o kwotę               8 395 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę           788 428 zł 

 

W rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej  

gospodarki i przedsiębiorczości    o kwotę      11 061 581 zł 

wydatki bieżące      o kwotę      10 254 814 zł 

 w tym: dotacje      o kwotę      10 254 814 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę           806 767 zł 

 

W dziale 803 Szkolnictwo wyższe    o kwotę            18 399 zł 

w rozdziale 80395 Pozostała działalność   o kwotę            18 399 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę             18 399 zł 

 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej      o kwotę       1 415 699 zł 

w rozdziale 85395 Pozostała działalność   o kwotę       1 415 699 zł 

wydatki bieżące      o kwotę        1 206 457 zł 

 w tym:  dotacje     o kwotę        1 206 457 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę           209 242 zł 

 

Przychody 

Zmniejszenie       o kwotę           961 627 zł 

 

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie  

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących  

z budżetu unii europejskiej     o kwotę           961 627 zł 

 

Pozostałe zadania własne  

 

Dochody  

Zwiększenia       o kwotę  372 654 zł 

 

W dziale 600 Transport i łączność    o kwotę  170 000 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    o kwotę  170 000 zł 

§ 0490 –  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych  

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  

odrębnych ustaw      o kwotę     91 000 zł 

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę     78 000 zł 

§ 0920 – pozostałe odsetki     o kwotę       1 000 zł 

 

W dziale 750 Administracja publiczna    o kwotę    40 000 zł 

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu  

terytorialnego       o kwotę    40 000 zł 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów   o kwotę     40 000 zł 

 

W dziale 758 Różne rozliczenia  o kwotę    85 853 zł 

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 

dla jednostek samorządu terytorialnego  o kwotę    62 056 zł 

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa   o kwotę    62 056 zł 
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W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe  o kwotę 23 797 zł 

§ 0920 pozostałe odsetki   o kwotę 23 797 zł 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie    o kwotę 52 200 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe    o kwotę 52 200 zł 

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów   o kwotę  52 200 zł 

 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie  

polityki społecznej      o kwotę 24 601 zł   

w rozdziale 85324 Państwowy fundusz rehabilitacji  

osób niepełnosprawnych     o kwotę 24 601 zł     

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów   o kwotę 24 601 zł 

 

Zmniejszenie       o kwotę         155 600 zł  

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo    o kwotę         152 600 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne    o kwotę         152 600 zł 

§ 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na  

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora  

finansów publicznych      o kwotę          152 600 zł 

 

W dziale 600 Transport i łączność    o kwotę     3 000 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    o kwotę     3 000 zł 

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników  

majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu  

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora  

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  

charakterze       o kwotę      3 000 zł 

 

Wydatki  

Zwiększenia       o kwotę 283 801 zł 

 

W dziale 600 Transport i łączność    o kwotę 167 000 zł 

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie    o kwotę 167 000 zł 

wydatki bieżące      o kwotę 167 000 zł 

 

W dziale 750 Administracja publiczna    o kwotę 40 000 zł 

w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu  

terytorialnego       o kwotę 40 000 zł 

wydatki bieżące      o kwotę 40 000 zł 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie    o kwotę 52 200 zł 

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe    o kwotę 52 200 zł 

wydatki bieżące          o kwotę 52 200 zł 

 

W dziale 852 Pomoc społeczna    o kwotę 24 601 zł   

w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki  

społecznej       o kwotę 24 601 zł     

wydatki bieżące           o kwotę 24 601 zł 

w tym: wynagrodzenia i pochodne    o kwotę 24 601 zł 

 

Zmniejszenie 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo    o kwotę 152 600 zł 

w rozdziale 01008 Melioracje wodne    o kwotę 152 600 zł 

wydatki majątkowe      o kwotę 152 600 zł 
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UCHWAŁA Nr XIX/122/08 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 191 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), uchwala 

się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają 

z upływem roku budżetowego 2008 wraz z ostatecz-

nymi terminami dokonania każdego wydatku wykaza-

nego w ww. wykazie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których 

mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XIX/122/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia18 grudnia 2008 r. 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz ostateczne terminy ich realizacji 

 

Lp Dział Rozdział Paragraf 

§ 

Treść Kwota Ostateczny 

termin 

Przeznaczenie 

1 600   Transport i łącz-

ność 

266.070   

60014  Drogi Publiczne 

Powiatowe 

266.070   

4270 Zakup usług re-

montowych 

98.088 30.10.2009 Opracowanie projektu bud - 

wyk wykonania budowy chod-

nika z kanalizacją w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1760 Wrzoski – 

Chróścina  

6050 Wydatki inwesty-

cyjne jednostek 

budżetowych 

167.982 30.10.2009 1) Przebudowa drogi powiato-

wej Nr 1154 Kuźnica Katow-

ska–Biedaszek–50.000 zł, 

2) Budowa chodnika i kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi po-

wiatowej Nr 1729 Luboszyce–

Zawada– 67.982 zł 

3) Budowa chodnika z odwod-

nieniem w ciągu drogi powia-

towej Nr 1742 Ozimek – Krasie-

jów-50.000 zł   
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2 750   Administracja Pu-

bliczna 

248.363   

75020  Starostwo Powia-

towe 

248.363  Starostwo Powiatowe w Opolu 

4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia  

100.000 30.06.2009 Realizacja wydatków dla Wy-

działu Komunikacji (druki, tabli-

ce itp.).  

4270 Zakup usług re-

montowych 

148.363 31.08.2009 1) koszty przeniesienia śmietni-

ka w Ozimku–110.000 zł 

   30.04.2009 2) wymiana stolarki okiennej  

w budynku przy Pl. Wolności – 

38.363 zł 

3 801   Oświata i wycho-

wanie 

354.570   

80130  Szkoły zawodowe 

w tym : 

354.570   

 4270 Zakup usług re-

montowych 

130.000 31.05.2009 Remont klatki schodowej w ZS 

w Niemodlinie   

6050 Wydatki inwesty-

cyjne jednostek 

budżetowych 

224.570 30.04.2009 Budowa boiska wielofunkcyjne-

go z trawą syntetyczną – ZS  

w Prószkowie 

4 852   Pomoc Społeczna 300.000   

85202  Domy Pomocy 

Społecznej 

300.000  DPS w Prószkowie w tym: 

 4210 Zakup materiałów 

i wyposażenia 

270.000 31.10.2009 m.in. zakup opału, mebli, odzie-

ży 

4270 Zakup usług re-

montowym  

30.000 31.05.2009 Malowanie pomieszczeń 

5 854   Edukacyjna opieka 

wychowawcza  

39.040  Dokumentacja projektowa re-

montu i ocieplenia dachu Inter-

natu ZS w Tułowicach 
85410  Internaty i bursy 

szkolne 

39.040 31.01.2009 

  Wydatki inwesty-

cyjne jednostek 

budżetowych 

39.040   

  OGÓŁEM 1.208.043   
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Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XIX/122/08 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia18 grudnia 2008 r. 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 
 

Lp Dział  Rozdział  Paragraf 

§ 

Treść Kwota 

1 600   Transport i Łączność 266.070 

60014  Drogi publiczne powiatowe 266.070 

4270 Zakup usług remontowych 98.088 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

167.982 

2 750 

 

  Administracja publiczna 248.363 

75020  Starostwo Powiatowe 248.363 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100.000 

4270 Zakup usług remontowych 148.363 

3 801   Oświata i wychowanie 354.570 

80130  Szkoły zawodowe 354.570 

4270 Zakup usług remontowych 130.000 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

224.570 

4 852   Pomoc Społeczna 300.000 

85202  Domy Pomocy Społecznej 300.000 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270.000 

   4270 Zakup usług remontowych 30.000 

5 854   Edukacyjna opieka wychowawcza 39.040 

  85202  Internaty i bursy szkolne 39.040 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

39.040 

  OGÓŁEM 1.208.043 
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UCHWAŁA Nr XXIV/157/2009 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice 

obejmującego obszar wsi Dębie 

 

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 zgodno-

ści z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzą-

stowice, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/269/2006 Rady Gmi-

ny Chrząstowice z dnia 29 sierpnia 2006 r., Rada Gmi-

ny Chrząstowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Treść uchwały zawarta jest w rozdziałach: 

Rozdział 1 Ustalenia ogólne  § 2 - 4 

Rozdział 2 

 

 

Określenie zasad ochrony  

i kształtowania ładu prze-

strzennego  

§ 5 – 7 

 

 

Rozdział 3 

 

 

Określenie zasad ochrony 

środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego 

§ 8 – 13 

 

 

Rozdział 4 

 

 

 

Określenie zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultu-

ry współczesnej  

§ 14 

 

 

 

Rozdział 5 

 

 

Wymagania wynikające  

z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 15  

 

 

Rozdział 6 

 

 

Parametry i wskaźniki kształ-

towania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu  

§ 16 – 35 

Rozdział 7 

 

Ustalenia szczegółowe dla 

terenów  

§ 36 – 37 

Rozdział 8 

 

 

Zasady obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej i 

gospodarowania odpadami 

§ 38 – 39 

Rozdział 9 

 

 

 

Sposób i termin tymczaso-

wego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 40 

Rozdział 10 

 

 

 

Granice i sposoby zagospoda-

rowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odręb-

nych przepisów 

§ 41 

 

Rozdział 11 

 

 

Szczegółowe zasady i wa-

runki scalania i podziału 

nieruchomości 

§ 42 

Rozdział 12 

 

 

 

 

Stawki procentowe, na 

podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy  

o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym  

§ 43 

Rozdział 13 Ustalenia końcowe § 44 

 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

 

§ 2.1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice 

wsi Dębie, w granicach administracyjnych wsi. 

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 Chrząsto-

wice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożo-

nego 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; 

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; 
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5) obrysy i symbole obiektów podlegających ochro-

nie 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 

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

spodarowaniu przestrzennym, Dz U. z dnia 10 maja 

2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami; 

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 

ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym; 

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 – na-

leży przez to rozumieć parametr określany jako % mi-

nimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich po-

wierzchni biologicznie czynnych położonych w grani-

cach działki lub nieruchomości, 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 kondy-

gnacji nadziemnych wraz z poddaszem użytkowym  

i liczona w metrach nieprzekraczalna wysokość budyn-

ku do kalenicy, z dopuszczeniem dodatkowo w bryle 

budynku lokalnych dominant o indywidualnych wyso-

kościach, 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, sie-

ci, przyłącza i urządzenia związane z uzbrojeniem tere-

nu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwarantowa-

niem 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 jednorodzinnej 

          – MN1, 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami  

          – MN2, 

c) tereny zabudowy zamieszkania zbiorowego – MB, 

d) tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej

            – MR; 

2) tereny zabudowy usług – U: 

a) tereny zabudowy usług kultu religijnego – UK, 

b) tereny zabudowy usług oświaty – UO, 

c) tereny zabudowy usług komunikacji – UD, 

d) tereny zabudowy straży pożarnej – UI, 
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e) tereny usług sportu – US; 

3) tereny rolnicze R: 

a) tereny produkcji rolnej z zabudową rolniczą – R1, 

b) tereny produkcji rolnej – R2; 

4) tereny zieleni Z: 

a) tereny zieleni cmentarnej – ZC; 

b) tereny zieleni parkowej – ZP; 

c) tereny zieleni leśnej – ZL; 

d) tereny zieleni dolesień – ZLd; 

5) tereny wód powierzchniowych śródlądowych  

            – WS; 

6) tereny komunikacji - K: 

a) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej – KDZ; 

b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej – KDL; 

c) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – KDD; 

d) tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – 

jezdnych – KDW. 

2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie za po-

mocą linii rozgraniczających, w tekście uchwały w § 37, 

ustala się szczegółowe: przeznaczenia, sposoby zago-

spodarowania i użytkowania: terenów, budynków i bu-

dowli, 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 

krajobrazie; 

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 

nowo wydzielanych działek budowlanych, dla istnieją-

cych niezabudowanych obowiązuję pozostałe parame-

try zagospodarowania. 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady lokalizacji i reali-

zacji 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 wizual-

nej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeże-

niem, że nie mogą być wyższe niż ogrodzenie; 
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3) ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku do 

nośników reklamowych i informacyjnych związanych  

z krótkoterminowymi zdarzeniami sportowymi i kultural-

nymi;  

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 krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 8. Dla wszystkich terenów położonych w grani-

cach opracowania planu obowiązują odpowiednio na-

stępujące ustalenia związane z ochroną środowiska, 

przyrody: 

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 ze 

sportem i rekreacją, cmentarzami, prowadzoną rolniczą 

i leśną działalnością produkcyjną, realizacją dróg, uzbro-

jenia i zabezpieczenia terenu, pod warunkiem dotrzy-

mania wszelkich ograniczeń i wymogów wynikających 

z przepisów odrębnych; 

2) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń, prze-

kraczających standardy ochrony środowiska i oddzia-

ływujących poza granice działki, do której jej właścicie-

le lub użytkownicy posiadają prawo dysponowania;  

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 prze-

znaczane 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 gwa-

rantujących 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: MN1, MN2, MR,  

b) tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki 

społecznej: MB, 

c) tereny przeznaczone pod budynki związane ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży: 

UO,  

d) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypo-

czynkowe poza miastem: US,  

e) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo – 

usługowe: UK, UI; 

4) dla usług lokalizowanych w terenach MN1 i MN2 

nakazuje 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 - sprzę-

towych, 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; 
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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 li-

niach rozgraniczających.  

 

§ 13.1. Wyznacza się strefę SK-1 - obszaru chronionego 

krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie, na podstawie 

rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006  

z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego 

krajobrazu. 

2. W zasięgu strefy SK-1 obowiązują ustalenia za-

warte przepisach odrębnych, tj. w wymienionym lub 

odpowiednim rozporządzeniu, w tym: 

1) nakazy: 

a) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym 

do naturalnego istniejących śródleśnych i śródpolnych 

cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk i mu-

raw napiaskowych, 

b) zachowanie i ochrona zbiorników wód po-

wierzchniowych wraz z pasem zieleni okalającej, 

c) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów me-

lioracyjnych i cieków, 

d) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfo-

wisk, usuwanie samosiewu drzew i krzewów; 

2) zakazy: 

a) realizowanie melioracji odwadniających mogących 

zakłócać stosunki wodne torfowisk, obszarów wodno – 

błotnych i obszarów źródliskowych, 

b) likwidowanie zadrzewień nadwodnych, zakaz nie 

dotyczy prac związanych z ochroną przeciwpowodzio-

wą oraz budową, odbudową, utrzymaniem, remontem 

lub naprawą urządzeń wodnych, 

c) likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy i obszarów wodno – błotnych. 

3. Wyznacza się strefę: 

3) SK-3 – projektowanego użytku ekologicznego 

chroniącego łęg w Dębiu. 

4. W zasięgu strefy SK-3 obowiązują: 

1) nakazy: 

a) ochrona walorów krajobrazowych i przyrodni-

czych, 

b) ochrona gatunków roślin rosnących zgodnie z 

siedliskiem; 

2) zakazy: 

a) stosowanie odwadniających zabiegów melioracyj-

nych, 

b) zmiana rzeźby terenu, 

c) wydobywanie torfu, uszkadzanie i zanieczyszcze-

nia gleby, w tym wysypywanie, wylewanie i zakopy-

wanie odpadów i nieczystości, zaśmiecanie terenu, 

d) budowa dróg, 

e) budowa budynków, budowli, obiektów małej ar-

chitektury i tymczasowych obiektów budowlanych, 

f) lokalizowanie linii i urządzeń instalacji technicz-

nych. 

5. Wskazuje się, niewyznaczone graficznie w rysunku 

planu, strefy ochrony pomników przyrody, na podstawie 

rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 

z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody oraz uchwały Rady Gminy Chrząsto-

wice, obejmujące zasięg korony i korzeni chronionych 

obiektów:  

1) SK-4.1 – ochrony pomnika przyrody – sosna 

zwyczajna rosnąca w oddziale 289 c Nadleśnictwa 

Krasiejów w miejscowości Dębie; 

2) SK-4.2 - ochrony pomnika przyrody – aleja dę-

bowa w miejscowości Dębie. 

6. W granicach stref SK-4 ustala się: 

1) nakazy: 

a) wyznaczenia i rozgraniczanie pomników w tere-

nie, 

b) ograniczenia swobodnego dostępu- za wyjątkiem 

alei dębowej w Dębiu,  

c) przeciwdziałanie dewastacji i zaśmiecaniu, 

d) utrzymania naturalnego charakteru terenu; 

2) zakazy: 

a) lokalizowania obiektów budowlanych i urządzeń 

technicznych innych niż służące ochronie danego obiek-

tu, 

b) ustawiania obiektów nietrwale związanych z 

gruntem i składowania przedmiotów. 

7. Ustala się strefy SK-6 - występowania gatunków 

roślin chronionych 

1) Strefę SK-5.2 – ochrony Gnieźnika leśnego; 

2) Strefę SK-5.7 – ochrony Pióropusznika strusiego. 

8. W zasięgu stref SK-5 obowiązują przepisy odręb-

ne zapewniające ochronę wskazanych gatunków roślin. 

9. Wyznacza się strefę SOS1 - ochrony sanitarnej 

cmentarzy w zasięgu 50 metrów od granicy cmentarza. 

10. W strefie SOS1 obowiązują:  
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1) zakazy:  

a) budowa nowych budynków mieszkalnych, 

b) adaptacja istniejącej zabudowy gospodarczej na 

cele mieszkalne,  

c) lokalizacja zakładów produkujących lub przecho-

wujących artykuły żywnościowe, zakładów żywienia 

zbiorowego. 

11. Wyznacza się strefę SOS2 - ochrony sanitarnej 

cmentarzy w zasięgu 150 metrów od granicy cmenta-

rza. 

12. W strefie SOS2 obowiązują:  

1) zakazy:  

a) lokalizacja studzien. 

13. Wyznacza się strefę SZP1 – zagrożenia podto-

pieniem. 

14. 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 wy-

niesienie 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, substan-

cje 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, za-

znaczone w rysunku planu szrafem oraz symbolem 

tożsamym z numerem ewidencyjnym obiektu: 

1) OE-30– kapliczka św. Jana Nepomucena z końca 

XIX wieku, położona na skrzyżowaniu ulic Raszowskiej 

i Wiejskiej; 

2) OE-31 – kościół parafialny p.w. Narodzenia Naj-

świętszej Panny Marii z lat 1909 - 1910, położony po-

między ulicami Wiejską i Kościelną; 

3) OE-32 – plebania z przełomu XIX i XX wieku, po-

łożona przy ul. Wiejskiej 6; 

4) OE-33 – dworek z połowy XIX wieku, położony 

przy ul. Chrząstowickiej 5; 

5) OE-35 – dom z końca XIX wieku, położony przy 

ul. Parkowej 1; 

6) OE-36 – Dom Myśliwski Górniczego Koła Ło-

wieckiego w Zabrzu z 1 ćwierci XX wieku, położony 

przy ul. Parkowej 1; 

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

wieku położona pomiędzy Dębiem a Dąbrowicami; 

8) OE-38 – obora z końca XIX wieku, położona przy 

ul. Parkowej 1; 

9) OE-40 - dom z 1906 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 21; 

10) OE-41 – młyn wodny z 1897 roku, położony 

przy ul. Wiejskiej 25; 

11) OE-42 – spichlerz z połowy XIX wieku, położo-

ny przy ul. Wiejskiej 25; 

12) OE-43 – dawna piekarnia ze sklepem z końca 

XIX wieku, położona przy ul. Wiejskiej 10; 

13) OE-44 - dom z 1911 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 16; 

14) OE-45 - dom z 1913 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 50a; 

15) OE-87 - dom z 1922 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 27; 

16) OE-88 - dom z 1 ćwierci XX wieku, położony 

przy ul. Wiejskiej 28; 

17) OE-89 - dom z 1908 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 29; 

18) OE-90 - dom z 1928 roku, położony przy  

ul. Wiejskiej 71. 

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: 
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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. Wyznacza się strefy pośredniej ochrony konser-

watorskiej B: 

1) Strefa B1 – ochrony owalnicowego układu rurali-

stycznego; 

2) Strefa B2 – ochrony zespołu parkowo dworskie-

go. 

4. Dla strefy B1 ustala się: 

1) nakazy: 

a) utrzymanie istniejących zasadniczych elementów 

układu ruralistycznego, historycznej sieci dróg, układu 

zabudowy, 

b) utrzymanie obiektów zabytkowych w możliwie 

niezmienionym kształcie architektonicznym, 

c) dostosowania nowej lub rozbudowywanej zabu-

dowy do istniejącej sąsiedniej zabytkowej w zakresie 

linii zabudowy, wysokości, ilości i wysokości kondy-

gnacji, wysokości kalenicy, sposobu kształtowania 

dachu oraz wielkości rzutu, 

d) kształtowanie zabudowy o podłużnym rzucie w 

proporcjach szerokości do długości 2 : 1 lub bardziej 

podłużnej, 

e) nawiązanie do historycznego układu zabudowy 

poprzez lokalizowanie zabudowy przy drodze publicz-

nej,  

f) nawiązanie do historycznego rozplanowania funk-

cji zabudowy przez lokowanie funkcji mieszkalnej od 

strony drogi publicznej,  

g) stosowanie dachów dwuspadowych przy drodze 

publicznej w układzie szczytowym, w głębi działki w 

układzie kalenicowym, 

h) dla zabudowy usługowej związanej z funkcją sa-

kralną oraz straży pożarnej: przy rozbudowie, dobudo-

wie nowych obiektów nawiązanie skalą, kubaturą, wy-

sokością i ilością kondygnacji, geometrią dachu do za-

budowy ewidencyjnej występującej na tej samej dział-

ce; 

2) zakazy: 

a) umieszczanie wolnostojących reklam wielkogaba-

rytowych, 

b) dla działki kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej 

Panny Marii w Dębiu budowa nowych obiektów kuba-

turowych poza obiektami małej architektury związany-

mi z funkcją sakralną lub infrastrukturą techniczną;  

3) dopuszczenia:  

a) zmiany funkcji z mieszkaniowej na usługową i z 

gospodarczej na mieszkaniową lub usługową przy za-

chowaniu zewnętrznej formy zabudowy zabytkowej, 

b) zabudowa w granicy działki. 

5. Dla strefy B2 ustala się: 

1) nakazy: 

a) przywrócenia dobrego stanu technicznego obiek-

tów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 

b) odtworzenia lub nawiązania do zasadniczych ele-

mentów historycznego układu parkowego, zwłaszcza 

układu komunikacyjnego, lokalizacji obiektów kubatu-

rowych i grup zieleni, w przypadku braku wystarczają-

cych materiałów ikonograficznych rewaloryzacja układu 

w formie założenia krajobrazowego, 

c) przy rewaloryzacji założenia parkowego stosowa-

nie gatunków zgodnych z trendami panującymi 

w czasie jego powstania. 

6. Wskazuje się stanowisko archeologiczne SA -3, do-

kumentujące lokalizację osady i cmentarzyska z okresu 

wpływów rzymskich, wpisane do rejestru zabytków decy-

zją nr A-275/70. 

7. Dla stanowiska archeologicznego wpisanego do 

rejestru ustala się, wyznaczoną graficznie w rysunku 

planu, strefę „W” – ochrony stanowiska archeologicz-

nego, dla której obowiązują: 

1) nakazy: 

a) poprzedzenia wszelkich prac ziemnych, również 

inwestycji liniowych związanych z przeprowadzaniem 

sieci instalacji, badaniami ratowniczymi, których zakres 

określi każdorazowo wojewódzki konserwator zabyt-

ków. 

8. Wskazuje się pozostałe stanowiska archeologicz-

ne: 

1) SA – 4, dokumentujące punkt osadniczy produk-

cyjny z okresu pradziejów oraz punkt osadniczy z XIV – 

XV wieku; 

2) SA – 2, dokumentujące punkt osadniczy z okresu 

pradziejów oraz osadę produkcyjną z okresu późnego 

średniowiecza. 

9. Dla wymienionych stanowisk archeologicznych 

ustala się, wyznaczoną graficznie w rysunku planu, 

strefę „W” – ochrony stanowiska archeologicznego, dla 

której obowiązują: 

1) nakazy: 

a) poprzedzenia wszelkich prac ziemnych, również 

inwestycji liniowych związanych z przeprowadzaniem 

sieci instalacji, badaniami ratowniczymi, których zakres 

określi każdorazowo wojewódzki konserwator zabyt-

ków. 

10. Wskazuje się występujące w obszarze Gminy 

stanowisko archeologiczne o nieustalonej w pełni loka-

lizacji: SA – 1, dokumentujące punkt osadniczy. 

11. Dla stanowiska archeologicznego SA - 1 ustala 

się, wyznaczoną graficznie w rysunku planu, strefę 

„OW” – ochrony archeologicznej, dla której obowiązu-

je: 

1) nakaz:  

a) poprzedzenia wszelkich prac ziemnych, również 

inwestycji liniowych związanych z przeprowadzaniem 

sieci instalacji, uzgodnieniem z wojewódzkim konser-

watorem zabytków, który określi każdorazowo zakres 

wyprzedzających badań archeologicznych lub nadzoru 

archeologicznego. 
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Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni 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, 

b) lokalnych o symbolach: KDL, 

c) dojazdowych o symbolach: KDD. 

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 istnie-

jących lub planowanych obiektów, sieci i urządzeń in-

frastruktury technicznej. Lokalizacja w rezerwowanym 

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 MN1 – 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 1- 2 MN1. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach MN1 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, wraz z przy-

należnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) działka budowlana winna spełniać wymogi mini-

malnych szerokości i powierzchni:  

– dla zabudowy bliźniaczej, dla dwóch działek, od-

powiednio: min. 20,0 m i min. 1200,0 m, 

– dla zabudowy wolnostojącej odpowiednio: min. 

18,0 m i min.700,0 m, 

b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub 

wielospadowe o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni, 

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 każdego no-

wego dopuszczonego planem lokalu użytkowego, 

d) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

b) stosowanie dachów o różnym kącie nachylenia 

połaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) w granicach każdej działki budowlanej, położonej 

w granicach terenów MN1, możliwość prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami odręb-

nymi, z zastrzeżeniem, że:  

- 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) lokalizowania funkcji usługowych przede wszyst-

kim w parterach budynków z dopuszczeniem przysto-

sowania do tych funkcji innych kondygnacji, 

c) 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 tyczyć 

je w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodaro-

wania, w miarę możliwości bez naruszania trwałych, 

istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zloka-

lizowanych w pasie drogowym, 

d) lokalizowanie zabudowy w granicy działki wy-

łącznie na istniejących działkach niespełniających nor-

matywnych wymogów szerokości oraz w przypadku 

zabudowy bliźniaczej; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny o symbolach MN2 - 

zabudowy mieszkaniowej z usługami: 1- 8 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,  
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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 dla 

samochodów osobowych lub dostawczych lub garażu  

i co najmniej 3 miejsca parkingowe dla samochodów 

osobowych lub dostawczych dla każdych rozpoczętych 

100,0 m2 powierzchni użytkowych przeznaczeń do-

puszczonych, z wyłączeniem powierzchni pomocni-

czych, 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 tyczyć 

je w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodaro-

wania, w miarę możliwości bez naruszania trwałych, 

istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zloka-

lizowanych 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. 

 

§ 18.1. Wyznacza się teren o symbolu MB - zabu-

dowy zamieszkania zbiorowego: 1 MB. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu MB obowią-

zują w granicach wyznaczonych na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa zamieszkania 

zbiorowego: domy opieki, zieleń parkowa, wraz z przy-

należnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub 

wielospadowe o nachyleniu 25 stopni - 40 stopni, 

b) lokalizacja w granicach działki budowlanej co 

najmniej 1 miejsca parkingowego dla samochodów 

osobowych lub dostawczych na każde 50 m dopusz-

czonego planem lokalu użytkowego, z pominięciem 

powierzchni gospodarczych i technicznych, lub 1 miej-

sca parkingowego na jedną osobę zatrudnioną, 

c) kompleksowe zagospodarowanie działki wraz z 

przedpolem od strony drogi, 

d) przestrzeganie ustaleń § § 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

b) stosowanie dachów i rożnym kącie nachylenia po-

łaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach, 

c) lokalizacja usług uciążliwych; 

3) dopuszczenia: 

a) lokalizacja towarzyszących obiektów usług zdro-

wia, sportu i rekreacji, gastronomii, handlu: apteki, 

sklep medyczny. 

 

§ 19.1. Wyznacza się teren o symbolu MR - zabu-

dowy mieszkaniowej rezydencjalnej: 1 MR. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu MR obowią-

zują w granicach wyznaczonych na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa 

lub usługi, zieleń parkowa, wraz z przynależnym zago-

spodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub 

wielospadowe o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni, 

c) utrzymanie lasu w granicach obecnego użytku, 

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej przy-

najmniej jednego miejsca parkingowego, 

e) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

b) stosowanie dachów i rożnym kącie nachylenia po-

łaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) lokalizacja towarzyszących usług handlu detalicz-

nego, sportu, gastronomii, hotelarstwa; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 
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§ 20.1. Wyznacza się tereny o symbolach UK - za-

budowy usług kultu: 1-2UK. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach UK 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa związana z kul-

tem, taka jak: kościoły, kaplice, probostwa, domy para-

fialne, domy rekolekcyjne, klasztory i domy zakonne, 

usługi związane z działalnością charytatywną, wraz z 

przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) wysokość zabudowy dla kościoła, kaplicy, 

dzwonnicy wolnostojącej itp. nie wyższa od istniejącej 

na działce zabudowy; dla pozostałych obiektów: do  

3 kondygnacji, lecz nie wyższa niż 12,0 m;  

c) forma dachów dla kościoła, kaplicy, dzwonnicy – 

indywidualna, dla pozostałych obiektów - dotyczy głów-

nych połaci dachu budynku - dwuspadowe z naczółkiem 

lub wielospadowe o nachyleniu 30 stopni - 50 stopni,  

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej dla 

każdych 30 m2 powierzchni zabudowy usługowej jed-

nego miejsca parkingowego dla samochodów osobo-

wych, 

e) kompleksowe zagospodarowanie działki wraz z 

przedpolem od strony drogi; 

2) zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

b) stosowanie dachów i rożnym kącie nachylenia po-

łaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) w kształtowaniu bryły obiektów dopuszcza się 

rozwiązania indywidualne, niezwiązane z lokalną trady-

cją, nadające formę lokalnej dominanty, 

b) lokalizacja obiektów usług oświaty, kultury i han-

dlu detalicznego; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 21.1. Wyznacza się tereny o symbolach UO - za-

budowy usług oświaty: 1UO. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: UO 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa związana z 

oświatą, taka jak szkoły, przedszkola, ośrodki szkole-

niowe, wraz z przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku - dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub 

wielospadowe o nachyleniu 30 stopni - 50 stopni, dla 

urządzeń sportowych dopuszcza się formy indywidual-

ne, 

c) kompleksowe zagospodarowanie działki wraz  

z przedpolem od strony drogi, 

d) lokalizacja w granicach działki budowlanej dla 

każdych 50 m2 powierzchni zabudowy usługowej jed-

nego miejsca parkingowego dla samochodów osobo-

wych; 

2) zakazy: 

a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł 

betonowych, 

b) stosowanie dachów i rożnym kącie nachylenia po-

łaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) lokalizacja obiektów i urządzeń sportu i rekreacji, 

b) zmiana przeznaczenia obiektów na związane  

z mieszkalnictwem zbiorowym, usługami administracji  

i kultury; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 22.1. Wyznacza się teren o symbolu UD - zabu-

dowy usług obsługi komunikacji: 1UD. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UD obo-

wiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:  

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usług bazy au-

tobusowej, wraz z przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku - dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 

25 stopni - 50 stopni, dla wiat i budynków zajezdni 

rozwiązania indywidualne, 

b) lokalizacja w granicach działki budowlanej przy-

najmniej 2 miejsc parkingowych dla samochodów oso-

bowych; 

2) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 23.1. Wyznacza się tereny o symbolach UI - za-

budowy usług straży pożarnej: 1- 2UI. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: UI 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa straży pożar-

nej, wraz z przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku - dwuspadowe lub wielospadowe, 

c) lokalizacja w granicach działki budowlanej miejsc 

parkingowych zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) dopuszczenia: 

a) zmiana funkcji na usługową związaną z kulturą, 

drobnym handlem lub wytwórczością;  
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3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 24.1. Wyznacza się teren o symbolu US - zabu-

dowy usług sportu: 1US. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: US 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu – zabudowa usług sportu: 

boiska, korty, trybuny z zadaszeniem lub bez, baseny 

otwarte, wraz z przynależnym zagospodarowaniem. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu 

budynku - dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 

25 stopni - 50 stopni, dla obiektów sportowych do-

puszcza się rozwiązania indywidualne, 

b) w granicach terenu należy zapewnić minimum  

5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; 

2) dopuszczenia: 

a) lokalizacja obiektów i urządzeń gastronomii, usług 

nieprodukcyjnych jak serwis i wypożyczalnia sprzętu 

sportowego;  

b) lokalizacja obiektów sezonowych i tymczasowych 

związanych z przeznaczeniem sportowym, takich jak 

balony tenisowe, hale pneumatyczne; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 25.1. Wyznacza się tereny o symbolu R1 – tereny 

rolnicze z zabudową rolniczą: 1-10R1. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: R1 obo-

wiązują 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. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej śródpolnej, 

b) zagwarantowanie dostępności komunikacyjnej  

z układu istniejących dróg publicznych lub wewnętrznych,  

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, 

b) działalność gospodarcza związana z rolnictwem, 

c) realizacja nowych obiektów budowlanych zwią-

zanych z działalnością rolniczą, dla których obowiązują 

parametry: 

– forma dachów – dwuspadowe, dwuspadowe z 

naczółkiem lub wielospadowe o nachyleniu 25 stopni - 

50 stopni, 

d) urządzenie stawów hodowlanych oraz lokalizacja 

urządzeń i obiektów służących prowadzeniu gospodarki 

rybackiej z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 26.1. Wyznacza się tereny o symbolu R2 - tereny 

rolnicze: 1-3R2. 

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) urządzenie stawów hodowlanych oraz lokalizacja 

urządzeń i obiektów służących prowadzeniu gospodarki 

rybackiej z uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 27.1. Wyznacza się teren o symbolu ZC - cmenta-

rza: 1ZC 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: ZC obo-

wiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu: cmentarz, wraz z przyna-

leżnym zagospodarowaniem terenu. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy: 

a) adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

b) utrzymanie czytelnego układu alei, 

c) utrzymanie bądź odnowienie zieleni wysokiej, 
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d) realizacja infrastruktury technicznej, jak ujęcia 

wody, oświetlenie, 

e) usytuowanie urządzeń lub obiektów do krótko-

terminowego gromadzenia odpadów, 

f) lokalizacja minimum 5 miejsc postojowych wzdłuż 

drogi 3KDW; 

2) dopuszczenia 

a) realizacja nowych obiektów budowlanych zwią-

zanych z obsługą cmentarza: sakralnej oraz administra-

cji, sanitariatów. 

 

§ 28.1. Wyznacza się teren o symbolu ZP - zieleni 

parkowej: 1ZP. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: ZP obowią-

zują 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) utrzymanie istniejącego dojazdu do terenu 1MR, 

b) wycinka drzewostanu ze względu na stan zdro-

wotny; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 29.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZL –zieleni 

leśnej: 1-13ZL. 

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-

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; 

3) dopuszczenia: 

a) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne, ścieżki 

dydaktyczne i miejsca widokowe, 

b) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich pól i 

zagród;  

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 30.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZLd –zieleni 

dolesień: 1-7ZLd. 

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 pla-

nie; 

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 za-

gród; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 31.1. Wyznacza się tereny o symbolu WS - wód 

powierzchniowych śródlądowych: 1 - 5WS. 

2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: WS 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 
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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. 

 

§ 32.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDZ – 

dróg publicznych klasy zbiorczej: 1 - 3KDZ. 

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, 

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. 

 

§ 33.1. Wyznacza się teren o symbolu KDL - dróg 

publicznych klasy lokalnej 1KDL. 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: KDL obo-

wiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu - powiatowa lub gminna 

droga publiczna klasy lokalnej. 

3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy:  

a) utrzymanie parametrów: 

- szerokość w liniach rozgraniczających 15 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, 

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. 

 

§ 34.1. Wyznacza się teren o symbolu KDD - dróg 

publicznych klasy dojazdowej 1KDD; 

2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu KDD obo-

wiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu: 

1) przeznaczenie terenu - gminna droga publiczna 

klasy dojazdowej. 
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3. Dla terenów ustala się: 

1) nakazy:  

a) utrzymanie parametrów: 

- szerokość w liniach rozgraniczających 10 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. 

 

§ 35.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDW – dróg 

wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych: 1- 3KDW. 

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 dla terenów 

 

§ 36.1. 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. 

 

§ 37. Dla terenów położonych w miejscowości Dę-

bie ustala się: 

1) dla terenów MN1: 

1 2 3 4 5 

1MN1 30 40 2k/10 m SZP1 

2MN1 30 40 2k/10 m SZP1 

 

2) dla terenów MN2: 

1 2 3 4 5 

1MN2 40 25 2k/10 m SZP1, SN 

2 MN2 40 25 2k/10 m SZP1, SN 

3 MN2 40 25 2k/10 m SOS1, SOS2, B, 

SZP1, SN 

4 MN2 40 25 2k/10 m SOS1, SOS2, B, 

SZP1 

5 MN2 40 25 2k/10 m SN 

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

7 MN2 40 25 2k/10 m SOS2, B, SZP1 

8 MN2 40 25 2k/10 m SOS2, B, SZP1 

 

3) dla terenów MB: 

1 2 3 4 5 

1MB 40 40 4k/16 m --- 

 

4) dla terenów MR: 

1 2 3 4 5 

1MR 5 80 3k/16 m B, SZP1 

 

5) dla terenów UK: 

1 2 3 4 5 

1UK 35 25 indywidualnie SOS2, SZP1,B 

2 UK 40 25 3k/16 m SZP1B 

 

6) dla terenów UO: 

1 2 3 4 5 

1UO 40 40 3k/16 m SOS2, B, SZP1 
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7) dla terenów UD: 

1 2 3 4 5 

1UD 30 10 2k/10 m SZP1  

 

8) dla terenów UI: 

1 2 3 4 5 

1UI 70 indywidualnie 2k/10 m SOS2,B, 

SZP1 

2 UI 50 indywidualnie 2k/10 m SOS2,B, 

SZP1 

 

9) dla terenów US: 

1 2 3 4 5 

1US 20 50 2k/10 m SZP1 

 

10) 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, SN 

5R1 10 70 2k/10 m SOS1, SOS2, W, SZP1, 

SN 

6R1 10 70 2k/10 m W, SZP1, SN 

7R1 10 70 2k/10 m SK-3, SK-5.7, SZP1, 

SN 

8R1 10 70 2k/10 m SZP1 

9R1 10 70 2k/10 m SK-3, SK-5.7, SZP1 

10R1 10 70 2k/10 m --- 

 

11) dla terenów R2: 

1 2 3 4 5 

1R2 --- --- --- SZP1, SN 

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

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

 

12) dla terenów ZC: 

1 2 3 4 5 

1ZC 5 10 1k/10 m SOS1, SZP1 

 

13) dla terenów ZP: 

1 2 3 4 5 

1ZP --- 50 --- SZP1 

 

14) dla terenów ZL: 

1 2 3 4 5 

1 ZL --- --- --- OW 

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

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

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

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

6 ZL --- --- --- SZP1 

7 ZL --- --- --- SZP1 

8 ZL --- --- --- --- 

9 ZL --- --- --- --- 

10 ZL --- --- --- --- 

11 ZL --- --- --- SK-5.2, SN 

12 ZL --- --- --- --- 

13 ZL --- --- --- SK-1, SZP1 

 

15) dla terenów ZLd: 

1 2 3 4 5 

1 ZLd --- --- --- OW, SZP1 

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

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

4 ZLd --- --- --- --- 

5 ZLd --- --- --- --- 

6 ZLd --- --- --- SN 

7 ZLd --- --- --- --- 

 

16) dla terenów WS: 

1 2 3 4 5 

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

2WS --- --- --- --- 

3WS --- --- --- SN 

4WS --- --- --- SK-3, SK-

5.7, 

5WS --- --- --- --- 

 

Rozdział 8 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

i gospodarowania odpadami 

 

§ 38.1. W planie określa się zasady obsługi w za-

kresie infrastruktury technicznej tj.: sieci, przyłączy, 

obiektów technologicznych i inżynierskich (niebędących 

terenem), które położone są w granicach innych wyod-

rębnionych w planie terenów o różnym przeznaczeniu 

(w tym w terenach drogowych i kolejowych).  

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 na-

stąpić 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; 
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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 – Ga 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 § 38 ust. 6 i energii elektrycznej, zgod-

nych z ustaleniami § 38 ust. 7; 

2) rozwiązania dla nich problemów gospodarki ście-

kowej, zgodnych z ustaleniami § 38 ust. 8; 

3) rozwiązania dla nich problemów w zakresie dosta-

wy energii cieplnej i gazu, zgodnych z ustaleniami § 38 

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 § 38 

ust. 11; 

2) sieci innych niewymienionych, zgodnie z ustale-

niami § 38 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, nie wyklu-

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-

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 ka-

nałów przez tereny działek prywatnych – po uzyskaniu 

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. 
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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 wysokosprawnych; 

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. 

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 formalno prawnych; 

2) zakaz lokalizacji stacji, urządzeń nadawczych i cen-

trali telekomunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie, 

to jest w odległości mniejszej niż 30 m od budynków 

funkcji MN1, MN2, MB, UK, UO. 

12. Możliwość realizacji sieci innych tj.: telewizja 

kablowa, alarmowa, itp. 

 

§ 39. 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. 

 

Rozdział 9 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów 

 

§ 40. 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 

 

§ 41.1. W obszarze objętym planem występują te-

reny zamknięte na podstawie decyzji nr 62 Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 26 września 2005 r. 

oznaczone w planie symbolem TZ. Dla terenów za-

mkniętych w planie nie przyjmuje się żadnych ustaleń. 

2. W obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry górnicze oraz tereny górnicze.  
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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 

 

§ 42.1. 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 przeznaczeń, 

minimalnymi szerokościami działek budowlanych i mini-

malnymi ich powierzchniami, a także z odpowiednimi 

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  

 

§ 43. 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 MN1, MN2, MB – 15 %. 

 

Rozdział 13 

Ustalenia końcowe 

 

§ 44.1. 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 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XXIV/157/2009 

Rady Gminy Chrząstowice 

 z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu  

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie 

 

L.P. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, 

nazwa 

jednostki 

organiza-

cyjnej  

i adres 

zgłaszają-

cego  

uwagi 

Treść uwagi* Oznaczenie 

nieruchomo-

ści, której 

dotyczy  

uwaga 

Ustalenie 

projektu 

planu dla 

nieru-

chomo-

ści, któ-

rej doty-

czy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

Wójta w sprawie 

rozpatrzenie uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy w 

sprawie rozpatrzenie 

uwagi 

Załącznik do uchwa-

ły nr…. Z dnia…. 

Uwaga 

uwzględ

niona 

Uwaga 

nie-

uwzglę

dniona 

Uwaga 

uwzględ

niona 

Uwaga 

nie-

uwzględ

niona 

1. 2008.08.26 T. Urszula, 

 

Prośba o ujęcie 

całej działki 

jako teren za-

budowy 

400/74 5MN2, 

6R1 

 x  x 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1022 – Poz. 257 

 

2. 2008.08.28 Urząd 

Gminy 

Chrząsto-

wice 

46-053 

Chrząsto-

wice 

 

przeznaczenie 

działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną 

388/25 1MN2, 

4R1 

x    

3. 2008.09.18 B. Lidia 

 

przeznaczenie 

całej działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową z 

usługami 

400/42 3MN2, 

5R1 

 x  x 

4. 2008.09.29 Jan T. 

 

przeznaczenie 

całej działki pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

lub usługowo -

mieszkaniową 

479/84 5R1  x  x 

5. 2008.09.29 Urząd 

Gminy 

Chrząsto-

wice 

Ul. Dwor-

cowa 38   

46-053 

Chrząsto-

wice 

 

Zmiana kąta 

nachylenia 

połaci dacho-

wych z miary 

procentowej na 

miarę oznaczo-

ną w stopniach. 

Zmiana ma na 

celu ujednolice-

nie z istnieją-

cymi planami 

Zapisy  

w tekście 

Zapisy w 

tekście 

x    

* tekst uwagi w załączniku, w tabeli podano streszczenie 

Uwaga: dane osobowe usunięte zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 

133 poz. 883). 

 

Załączniki: 

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XXIV/157/2009 

 Rady Gminy Chrząstowice  

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji, zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Chrząstowice, wsi Dębie, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

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 (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 XXIV/160/2009 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

 

Na podstawie 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.) w związku z art. 6 ust. 2 

i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Rada Gminy Chrzą-

stowice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się górne stawki netto opłat ponoszo-

nych przez właścicieli, najemców nieruchomości lub 

lokali za usługi w zakresie: 

1) odbierania odpadów komunalnych niesegregowa-

nych: 

a) 11,35 zł – za pojemnik 80 l, 

b) 3,14 zł – za pojemnik 110 l, 

c) 13,34 zł – za pojemnik 120 l, 

d) 24,38 zł – za pojemnik 240 l, 

e) 56,81 zł – za pojemnik 1100 l; 

2) odbierania odpadów komunalnych zbieranych w 

sposób selektywny: 

a) 7,10 zł – za pojemnik 80 l, 

b) 10,50 zł – za pojemnik 110 l, 

c) 10,50 zł – za pojemnik 120 l, 

d) 18,00 zł – za pojemnik 240 l, 

e) 33,00 zł – za pojemnik 1100l. 

2. Ustala się górną stawkę za odbiór i transport nie-

czystości ciekłych do punktu zlewnego: 20,35 zł/m³. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Chrząstowice. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/88/2007 Rady Gminy 

Chrząstowice z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezod-

pływowych. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Rafał Bartek 
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UCHWAŁA Nr XXIV/163/2009 

 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

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

poz. 728), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co na-

stępuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XVI/119/2008 z dnia 28 kwiet-

nia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przy-

znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-

styczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków 

zwolnienia od opłat oraz trybu pobierana tych opłat, 

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Rafał Bartek 
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Załącznik nr 1 

   do uchwały Nr XXIV/163/2009

   Rady Gminy Chrząstowice 

    z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze 

 

1. Stawką bazową przy ustalaniu odpłatności będzie 

wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z po-

mocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą.  

2. Stawki dochodu określone w tabeli będą ulegały 

zmianie w przypadku wzrostu wskaźnika waloryzacji 

kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej. 

 

Dochód na osobę  

(% stawki bazowej 

ustalonej zgodnie z 

ustawą o pomocy 

społecznej)*  

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla: 

 Osób samotnie 

gospodarujących 

Osób gospodarstw 

wieloosobowych 

100,00% nieodpłatnie nieodpłatnie 

do 150,00% 10,00% 20,00% 

do 200,00% 20,00% 30,00% 

do 300,00% 30,00% 40,00% 

do 400,00% 40,00% 50,00% 

do 500,00% 70,00% 90,00% 

pow. 500,00% 100,00% 100,00% 

 

* wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą – 

obecnie kwota ta wynosi 477,00 zł. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/246/08 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,  

ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku 

ujętego w wykazie 

 

 

Na podstawie art. 191 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2005 r. 

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasa-

ją z upływem roku budżetowego 2008 oraz ostateczne 

terminy ich wykonania: 

 

 

 

 

 

Dział Rozdział                      Nazwa zadania  Termin wykonania 

710 71004 Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 

miasta Głubczyce 

czerwiec 2009 r. 

801 80101 Realizacja projektu Program Englisch Teaching – 

Fundacja Rozwoju NIDA  w Szkole Podstawowej 

w Zopowy 

luty 2009 r. 
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801 80101 Likwidacja barier architektonicznych i remont ko-

tłowni w szkole Podstawowej Nr 1 w Głubczy-

cach 

marzec 2009 r. 

801 80101 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  

w Lisiecicach 

maj 2009 r. 

851 85154 Zakup i montaż urządzeń sportowych maj 2009 r. 

  

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania, o których mowa w § 1: 

 

Dział Rozdział    §                  Nazwa zadania       Kwota 

710   Działalność usługowa 60.000,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 60.000,00 

801   Oświata i wychowanie 601.397,00 

 80101  Szkoły podstawowe 601.397,00 

  4110 składki na ubezpieczenia społeczne 106,00 

  4120 składki na Fundusz Pracy 17,00 

  4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.264,00 

  4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.252,00 

  4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksiażek 1.450,00 

  4300 zakup usług pozostałych 650,00 

  4410 podróże służbowe krajowe 100,00 

  6050 wydatki inwestycyjne jedn. budżet. 595.558,00 

851   Ochrona zdrowia 25.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Głubczyc z obowiązkiem złożenia sprawozdania z jej 

wykonania łącznie z informacją o przebiegu wykonania 

uchwały budżetowej za 2009 rok. 

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości 

przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz 

ogłoszenie w prasie lokalnej, a nadto w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA Nr XXVIII/259/09 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych  

przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

 

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. 35 

ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298  

z późn. zm.), Rada Miejska w Głubczycach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Na zasadach określonych niniejszą uchwałą 

mogą być przyznawane stypendia, nagrody oraz wy-

różnienia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współ-

zawodnictwie sportowym finansowane ze środków 

budżetu Gminy Głubczyce. 

 

§ 2.1. Stypendium sportowe wypłacane przez Gmi-

nę Głubczyce stanowi pomoc finansową wspierającą 

proces szkolenia sportowego zawodnika. 

2. Stypendium sportowe Gminy Głubczyce, zwane 

dalej stypendium, przyznawane może być zawodniko-

wi, który łącznie spełnia następujące warunki: 

a) uprawia dyscyplinę sportu, w której funkcjonuje 

polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, 

b) w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 

23 lat, 

c) osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynaro-

dowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

(udział w igrzyskach olimpijskich, zajęcie miejsca 1 - 8 

w mistrzostwach świata lub Europy, zajęcie miejsca 1 - 

3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzików lub 

juniorów),  

d) objęty jest programem szkolenia, przez który na-

leży rozumieć opracowany przez właściwy polski zwią-

zek sportowy program przygotowań do międzynarodo-

wych zawodów sportowych (igrzyska olimpijskie, mi-

strzostwa świata, Europy) lub program przygotowany 

przez trenera lub macierzysty klub sportowy zawodnika 

przygotowujący do zawodów krajowych (mistrzostwa 

Polski seniorów, młodzików lub juniorów), 

e) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Głub-

czyce, która polegała będzie na informowaniu o wkła-

dzie finansowym Gminy Głubczyce w realizowane za-

danie o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowa-

mi cywilnoprawnymi zawartymi przez zawodnika na 

przedmiotową okoliczność lub klub sportowy, związek 

sportowy dysponujący jego wizerunkiem, którego jest 

reprezentantem, 

f) zamieszkuje na terenie Gminy Głubczyce. 

 

§ 3. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i pozbawia 

Burmistrz Głubczyc na wniosek stowarzyszenia kultury 

fizycznej, związku lub klubu sportowego, a także z wła-

snej inicjatywy. 

 

§ 4.1. Stypendium przyznaje się na czas określony, 

nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie „z góry” 

w terminie do 15-ego dnia danego miesiąca. 

3. Kwota stypendiów uzależniona jest od wysokości 

środków zabezpieczonych przez Radę Miejską w Głub-

czycach w budżecie Gminy na dany rok, z tym że wy-

sokość stypendiów nie może przekroczyć 500 zł mie-

sięcznie. 

4. Szczegółowe warunki wypłaty stypendium usta-

lone zostaną w umowie. 

 

§ 5.1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 

a) zaniedbuje realizacji programu szkoleniowego, 

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez 

organ statutowy właściwego polskiego związku spor-

towego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez 

inne właściwe stowarzyszenie. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodniko-

wi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

ustały te przyczyny. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie sty-

pendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez 

zawodnika, stypendium może być wypłacone także za 

cały okres wstrzymania. 

 

§ 6.1. Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli  

w okresie jego pobierania: 

a) nie realizuje on programu szkoleniowego, 

b) została nałożona na niego kara dyscyplinarna 

przewidziana w statucie danego związku sportowego, 

c) utracił prawa zawodnika, o których mowa w § 2, 

d) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną 

orzeczeniem lekarskim. 
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2. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypad-

ku zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy 

Głubczyce. 

 

§ 7. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do 

uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona 

orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypen-

dium sportowe przez ten okres. 

 

§ 8.1. Zawodnik, któremu przyznano stypendium 

jest zobowiązany do: 

a) przedstawienia na wniosek Burmistrza bieżących 

wyników z realizacji szkolenia sportowego, 

b) informowania Burmistrza o okolicznościach, o któ-

rych mowa w § 5 lub § 6 najpóźniej w terminie 7 dni od 

ich wystąpienia, 

c) promowania Gminy Głubczyce. 

2. W przypadku niewypełnienia obowiązków, o któ-

rych mowa w ust. 1, Burmistrz może zażądać zwrotu 

pobranego przez zawodnika stypendium. 

 

§ 9. W przypadku przyznania stypendium, Burmistrz 

Głubczyc zawrze z zawodnikiem umowę, w której zo-

staną określone indywidualne warunki przyznania i wy-

płaty stypendium.  

 

§ 10.1. Stypendium wypłacone w oparciu o nie-

prawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek ban-

kowy Urzędu Miejskiego w Głubczycach wskazany 

przez Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty 

doręczenia pisemnego żądania Burmistrza. 

2. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium, w ter-

minie z ust. 1, zawodnik zobowiązany jest zapłacić 

odsetki ustawowe liczone za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 11.1. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sporto-

wego we współzawodnictwie sportowym międzynaro-

dowym lub krajowym może być przyznana zawodniko-

wi nagroda pieniężna lub wyróżnienie w postaci dyplo-

mu. 

2. Ustala się następujące kategorie oraz wysokości 

nagród: 

a) nagroda I stopnia   - 2500 zł, 

b) nagroda II stopnia – 1500 zł, 

c) nagroda III stopnia –1000 zł. 

3. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, który 

jednocześnie: 

a) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął wysokie 

wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzyna-

rodowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez 

innych zawodników, 

c) zamieszkuje na terenie Gminy Głubczyce. 

4. Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje Burmistrz 

Głubczyc. 

 

§ 12.1. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody 

lub wyróżnienia składać mogą stowarzyszenia kultury 

fizycznej, związki lub kluby sportowe oraz Burmistrz 

Głubczyc. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 

b) dane osobowe kandydata, w tym imię i nazwisko 

zawodnika, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamiesz-

kania, nazwę klubu zrzeszającego zawodnika, 

c) opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz z do-

kumentami je potwierdzającymi, 

d) program szkolenia i związany z okresem tego 

szkolenia proponowany okres przyznania stypendium. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 

dla zawodnika powinien zawierać dane, o których mo-

wa w ust. 2 lit. a do c. 

4. W razie braków formalnych wnioskodawca może 

być wezwany do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. 

5. W przypadku nie uzupełnienia wniosku o przyznanie 

stypendium, w terminie, o którym mowa w ust. 4, wnio-

sek nie podlega rozpatrzeniu. 

6. Wnioski o stypendium należy składać do dnia  

15 grudnia każdego roku kalendarzowego, poprzedzają-

cego rok, którego wniosek dotyczy. Wnioski o stypen-

dium na 2009 rok mogą być składane do 15 marca 

2009 r. 

7. Wnioski należy składać w Zarządzie Oświaty, Kul-

tury i Sportu w Głubczycach, ul. Olimpijska 1, z dopi-

skiem na kopercie „stypendium sportowe”. 

 

§ 13.1. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody 

lub wyróżnienia podlega zaopiniowaniu przez Komisję 

ds. Nagród i Stypendiów Sportowych, zwanej dalej 

Komisją w składzie: 

a) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekre-

acji Rady Miejskiej – przewodniczący Komisji, 

b) 3 Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

c) Dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w 

Głubczycach. 

2. Do zadań Komisji w szczególności należy: 

a) opiniowanie wniosków, 

b) przedstawianie Burmistrzowi propozycji co do 

wysokości stypendium oraz kategorii nagrody, 

c) przedstawianie propozycji o wstrzymaniu lub po-

zbawieniu stypendium. 

3. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji. Z posiedzenia Komisji 

sporządza się protokół. 

4. Członkowie Komisji wykonują swoje funkcje spo-

łecznie. 

 

§ 14. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Bur-

mistrz Głubczyce zawiadamia wyróżnionego oraz wnio-

skodawcę, informując jednocześnie o terminie sesji 

Rady Miejskiej w Głubczycach na której zostanie wrę-

czona nagroda lub wyróżnienie. 
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§ 15. Na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Głubczycach publikuje się listę 

zawodników, którzy otrzymali stypendia, nagrody oraz 

wyróżnienia wraz z kwotą uzyskanych stypendiów  

i nagród. 

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

wi Głubczyc. 

§ 17.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA Nr XXX/164/2009  

RADY MIJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r.  

w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

 i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

 

zmienionej: 

uchwałą Nr XXV/137/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 25 września 2008 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  

Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457; 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), art. 6 ust. 12, art. 14 ust. 3, art. 19 

ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  

i opłatach lokalnych (j.t. 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; z 2008 r. 

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 116, poz. 730) art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(j.t. Dz. U. 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), art. 6 

ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 

leśnym (j.t. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 

1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 

1365, poz. 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 

1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116 poz. 730), 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  

o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859,  

Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883; z 2008 r. Nr 44, 

poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 123, poz. 803, Nr 182, 

poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 220, poz. 1414,  

Nr 216, poz. 1367) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U.  

z 2005 r. Nr 8 poz. 60, Nr 85, poz. 727; Nr 86, poz. 

732; Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470,  

Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 

1570, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 112, poz. 769, 

Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 225, poz. 

1671; z 2008 r. Nr 118 poz. 745, Nr 141, poz. 888, 

Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1320), uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2007 Rady Miejskiej  

w Kietrzu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poboru 

podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej w drodze 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagro-

dzenia za inkaso zmienionej uchwałą Nr XXV/137/2008 

Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 września 2008 r. za-

łącznik do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Kietrza. 

 

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

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 
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  Załącznik 

                               do uchwały Nr XXX/164/2009 

                Rady Miejskiej w Kietrzu 

                                         z dnia 29 stycznia 2009 r. 

 

Wykaz Inkasentów 

 

L.P. Imię i nazwisko Sołectwo 

1.  Kowaczek Edward Chróścielów 

2.  Kozdrowicka Genowefa Dzierżysław 

3.  Świętanowski Czesław  Kozłówki 

4.  Foryś Jolanta Lubotyń 

5.  Tworek Anna Ludmierzyce 

6.  Kopaniecki Jacek Nasiedle 

7.  Bedryj Jolanta Nowa  

Cerekwia 

8.  Stankiewicz Elżbieta Pilszcz 

9. Leusz Maria Rogożany 

10. Sitnik Bolesław Rozumice 

11. Jurków Izabela Ściborzyce 

Wielkie 

12. Andruchowicz Edward Wojnowice 
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UCHWAŁA Nr XXX/200/09 

 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

z dnia 3 lutego 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 

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 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,  

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974  

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

i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 15 oraz art. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-

tach 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, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, 

poz. 1463), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLI/259/02 Rady Miejskiej  

w Leśnicy z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie wyso-

kości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej 

poboru (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 53, poz. 742), 

zmienionej uchwałą Nr XXIV/122/04 Rady Miejskiej  

w Leśnicy z dnia 6 września 2004 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej i sposobu jej poboru, (Dz. Urz. Woj. Opolskie-

go Nr 71, poz. 1908) i uchwałą Nr XXIV/166/08 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 8 września 2008 r. zmienia-

jącą uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek 

opłaty targowej i sposobu jej poboru, (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 77, poz. 1948), § 2 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 

„§ 2 ust. 2. Inkasa dokonują Adrian Lukosz oraz 

Piotr Lubczyk - pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśni-

cy.". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Leśnicy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czterna-

stu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Ryszard Froń 
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UCHWAŁA Nr XXV/241/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

działających na terenie 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.) oraz art. 90 

ust. 4 w związku z ust. 2d 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 Namysłowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji 

przekazywanych z budżetu Gminy Namysłów dla pro-

wadzonych na terenie Gminy Namysłów niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego funkcjonują-

cych w oparciu o przepisy wydane na podstawie  

art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

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

2572 z późn. zm.). 

 

§ 2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne 

w formach, o których mowa w § 1, otrzymuje na każ-

dego ucznia objętego tą formą wychowania przed-

szkolnego, dotację z budżetu Gminy Namysłów w wy-

sokości 40% wydatków bieżących, ponoszonych na 

jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzo-

nym przez Gminę Namysłów, [w roku poprzedzającym 

rok udzielenia dotacji.]* 

 

§ 3. Przyjmuje się następujące zasady w zakresie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w § 2: 

1) dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowa-

dzącego albo zamierzającego prowadzić formę wycho-

wania przedszkolnego, o której mowa w § 1, złożony 

do Burmistrza Namysłowa do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok udzielania dotacji; wzór wniosku  

o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 

2) od przekazania pierwszej części dotacji, do dnia 

15 każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przed-

kładać w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie informację o liczbie uczniów 

na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały; 

3) [informacja, o której mowa w pkt 2, dotyczy tych 

dzieci, dla których udokumentowany jest co najmniej 5-

dniowy pobyt w dotowanej placówce w danym miesią-

cu,]* 

4) wysokość wypłacanej dotacji korygowana będzie 

co miesiąc z uwzględnieniem danych z pkt 2; 

5) brak informacji, o której mowa w pkt 2, bądź in-

formacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę 

do wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji; zło-

żenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą 

do przekazania zaległych części dotacji na rzecz upraw-

nionej formy wychowania przedszkolnego; 

6) rocznego rozliczenia udzielonych dotacji dokonuje 

się w oparciu o dane, o których mowa w pkt 2, w ter-

minie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, 

w którym udzielono dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3 

do niniejszej uchwały; 

7) [ewentualna kwota nadpłaconej dotacji podlega 

zwrotowi na rachunek bankowy dotującego do dnia 20 

stycznia roku następującego po roku, w którym udzie-

lono dotacji.]* 

 

§ 4.1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kon-

troli liczby uczniów, określonej w informacji, o której 

mowa w § 3 pkt 2. 

2. [W sytuacji przedstawienia przez osobę prowa-

dzącą niepubliczną inną formę wychowania przedszkol-

nego organowi dotującemu informacji obejmującej za-

wyżoną, w stosunku do stanu faktycznego, liczbę 

uczniów, kwota dotacji w zawyżonej części podlega 

zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od 

dnia przekazania tej dotacji.]* 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 

2009 r.  

 

Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk 

 

*/ Kolegim Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opo-

lu uchwałą Nr 5/22/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. 

orzekło nieważność tej części uchwały. 
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           Załącznik nr 1 

 do uchwały Nr XXV/241/09 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

 z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

DLA NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

NA ROK …………….. 

 

1. Nazwa placówki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Adres: ……………………………………………………………………………………...................................... 

3. Nazwa organu prowadzącego: ……………………………………………………………………………………….. 

4. Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych: ………………………………. 

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

5. Planowana liczba uczniów ogółem w roku: ………………………………………………………………………… 

w tym w okresie: 

1) styczeń – sierpień: …………………………………………………………………………………………………. 

2) wrzesień – grudzień: ………………………………………………………………………………………….…… 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: 

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

 

 

 

 

………………………………         …………………………… 

 Data         Podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2  

                                                                                                             do uchwały Nr XXV/241/09 

                                                                                                            Rady Miejskiej w Namysłowie 

                                                                                                                   z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

INFORMACJA MIESIĘCZNA 

 o liczbie uczniów 

 

1. Nazwa placówki: 

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

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

2. Nazwa organu prowadzącego: ……………………………………………………………..................................... 

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

Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca po-

przedzającego miesiąc, w którym składany jest 

formularz 

Liczba uczniów w miesiącu, 

w którym składany jest formularz  

Miesiąc, rok: ……………………………………. 

Liczba uczniów ogółem: ……………………... 

w tym: 

- 3 letnich: ……………………………..….. 

- 4 letnich: …………………………………. 

- 5 letnich:………………………………….. 

Miesiąc, rok: ……………………………………… 

Liczba uczniów ogółem: …………………..…... 

w tym: 

- 3 letnich: …………………………………… 

- 4 letnich: …………………………………… 

- 5 letnich: …………………………………… 

 

Uwa-

gi:……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

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

 

Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie,  

nr telefonu kontaktowego       Kierownik placówki 

 

……………………………………………….     Pieczątka i podpis 

 

………………………………….        
Data i podpis          
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Załącznik nr 3  

do uchwały Nr XXV/241/09 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI 

otrzymanej w okresie od dnia ……………..….. do dnia …………………….. 

1. Nazwa placówki: 

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

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

2. Adres: ……………………………………………………………………………………................................................. 

3. Nazwa organu prowadzącego: ………………………………………………………………........................................ 

4. Kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym: …………………………………………………………………..…. 

5. [Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji: 

-  wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi: …………………………………………………………………………. 

-  wynagrodzenia innych pracowników wraz z pochodnymi: ……………………………………………………………… 

-  zakup materiałów i wyposażenia: …………………………………………………………………………………………… 

-  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: ……………………………………………....................................... 

-  opłaty za media: ………………………………………………………………………………………………………………… 

-  inne: ………….……………………………………………….............................................................................. 

- …………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Razem:   …………………………………………………………………….]* 

 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Nazwisko i imię sporządzającego zestawienie,  

nr telefonu kontaktowego       Kierownik placówki 

 

……………………………………………….      Pieczątka i podpis 

 

………………………………….        
Data i podpis 

  

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 5/22/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. orzekło 

nieważność tej części załącznika. 
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UCHWAŁA Nr XXXIV/233/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) art. 14 ust. 5  

w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.2), Rada Miejska w Niemodlinie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Za pobyt dzieci w przedszkolach ponad 5 go-

dzin i zajęcia wykraczające poza bezpłatne nauczanie  

i wychowania ponad podstawę programową, o której 

mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, po-

biera się miesięczną opłatę w wysokości 112 zł od 

jednego dziecka, ustaloną po analizie kalkulacji kosztów 

prowadzenia gminnych przedszkoli za świadczenia wy-

kraczające ponad minimum programowe.  

2. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach 

na wniosek rodziców można przedłużyć pobyt dzieci 

realizujących wyłącznie podstawę programową o go-

dzinę; w takim przypadku opłata miesięczna wyniesie 

49 zł. 

 

§ 2.1. Opłatę wnosi się z góry w terminie do dnia 

10 każdego miesiąca. 

2. Opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do dni 

nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Niemodlina. 

 

§ 4.Traci moc uchwała Nr XVII/101/08 Rady Miej-

skiej w Niemodlinie z dnia 8 stycznia 2008 r. w spra-

wie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzo-

nych przez Gminę Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 

Nr 13, poz. 379) oraz uchwała Nr XXX/203/08 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 października 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 106, poz. 2453). 

 

§ 5.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-

mości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin. 

 

Przewodniczący Rady 

       Jan Oleksa 

 

1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1136, poz. 984,  

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

717, Nr 162, poz. 1568 oraz 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,  
2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,  

Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400  

i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,  

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 

273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818  

i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416,  

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618. 

 

 

  

http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=180&qppozycja=1111
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=223&qppozycja=1458
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=70&qppozycja=416
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=145&qppozycja=917
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=216&qppozycja=1370
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=07-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=235&qppozycja=1618
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UCHWAŁA Nr XXXIV/234/09 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Niemodlin 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

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

zm.2), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W § 1 rozdział I uchwały Nr XIX/117/08 Rady 

Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2008 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niemodlin 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 948), otrzymuje 

brzmienie: 

 

Rozdział I 

Sposób ustalenia wysokości stypendium 

 

Stypendium ustala się uwzględniając sytuację mate-

rialną uczniów i ich rodzin przy wystąpieniu co najmniej 

jednej z okoliczności, o której mowa w art. 90d ust. 1 

ustawy, w wysokości określonej w tabeli. 

 

Dochód na osobę  

w rodzinie 

ucznia/słuchacza 

do 150 zł od 151 zł  

do 250 zł 

 

od 251zł 

do 351zł 

Wysokość 

miesięcznego 

stypendium 

ucznia/słuchacza, 

o którym mowa  

w art. 90d. ust. 10 

ustawy 

128 zł 115 zł 100 zł 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Niemodlina. 

 

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiado-

mości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin. 

 

Przewodniczący Rady 

Jan Oleksa 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,  

Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400  

i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,  

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 

poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 

818, Nr 181, poz. 1292 oraz 2008 r. Nr 70, poz. 416,  

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618. 
2) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1136, poz. 984,  

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

717, Nr 162, poz. 1568 oraz 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. 
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UCHWAŁA Nr XXVII/184/2009 

 RADY GMINY POPIELÓW 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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,  

http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=70&qppozycja=416
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=145&qppozycja=917
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=216&qppozycja=1370
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=1&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=235&qppozycja=1618
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=180&qppozycja=1111
http://www.prawo.vulcan.pl/przegladarka.asp?qdatprz=09-01-2009&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2008&qpnr=223&qppozycja=1458
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Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 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 Popielów 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwę Krótka ulicy położonej  

w miejscowości Karłowice, ulica obejmuje działkę o 

numerze geodezyjnym 340/3 k.m. 2-obręb Karłowice 

stanowiącą własność Gminy Popielów, na odcinku od 

ulicy Kościelnej w kierunku północnym do granicy z 

działką 335 k.m.2. 

 

§ 2. Położenie i przebieg nowo nazwanej ulicy 

przedstawia załącznik graficzny nr 1 stanowiący inte-

gralną część niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14-tu dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy  

Jerzy Kupczyk 

 

 

 

  

Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Gminy  

Nr XXVII/184/2009 
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UCHWAŁA Nr XXXV/469/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

 

z dnia 30 stycznia 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

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, 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)  

i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 

1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390;  

z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), Rada Miej-

ska w Prudniku uchwala, co następuje 

 

§ 1. W uchwale Nr XVII/150/2007 Rady Miejskiej  

w Prudniku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwa-

torskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-

bytku wpisanym do rejestru zabytków § 4 ust. 1 

otrzymuje brzmienie: 

„1. Wnioski o dotację składa się Burmistrzowi Prud-

nika w terminie do dnia 30 kwietnia roku, w którym 

przyznaje się dotację". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Prudnika. 

 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Jacek Szczepański 
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UCHWAŁA Nr XXXII/275/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r.  

w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów 

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, 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  

i Nr 223, poz. 1458), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach 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 i Nr 251, poz.1847; 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,  

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, 

poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, 

poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414,  

Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745,  

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

1316, Nr 209, poz. 1318 i Nr 209, poz. 1320), Rada 

Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W § 2 uchwały Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r.  

w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów pozycja 2 

tabeli otrzymuje brzmienie: 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1051 – Poz. 269-270 

 

 

Lp. Sołectwo Inkasent 

2 Błotnica 

Strzelecka 

sołtys –  

Edyta Janota  

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miej-

scach przeznaczonych na ogłoszenia na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Strzelec Opolskich. 

 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Teresa Smoleń 
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UCHWAŁA Nr XXXII/276/09 

 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 25 lutego 2009 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r.  

w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa  

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

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, 

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  

i Nr 223, poz. 1458), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 

1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 775, Nr 249, 

poz. 1828, Nr 251, poz.1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 

585 i Nr 116 poz. 730), art. 6b ustawy z dnia 15 listo-

pada 1984 r. 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 i Nr 237, poz. 1655),  

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.  

o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, 

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) 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,  

Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, 

poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, 

poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414,  

Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745,  

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

1316, Nr 209, poz. 1318 i Nr 209, poz. 1320), Rada 

Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/185/03 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grud-

nia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków 

rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

za inkaso pozycja 2 otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. Sołectwo Inkasent Wysokość prowizji 

2 Błotnica 

Strzelecka 

sołtys  

– Edyta Janota  

8,8 % 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miej-

scach przeznaczonych na ogłoszenia na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Strzelec Opolskich. 

 

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

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Teresa Smoleń 
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UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego  

niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  

dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz 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, 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 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, 

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

1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Ujeździe, 

po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/159/2008 z dnia 21 li-

stopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre-

ślającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz 

wysokość i szczegółowe warunki przyznawania na-

uczycielom dodatków do wynagrodzenia w 2009 roku:  

 

1. Dodaje się § 11 o następującej treści: „do wyna-

grodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się 

następujące zasady”: 

 

1) Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-

stępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną na-

uczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-

nie z dodatkiem za warunki pracy, jeśli praca w tej go-

dzinie została zrealizowana w warunkach uprawniają-

cych do dodatku), przez miesięczną liczbę godzin tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego 

dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-

wymiarowych. 

 

2) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub re-

alizowanego wymiaru godzin nauczyciela, uzyskuje się 

mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z za-

okrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas 

zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 go-

dziny liczy się za pełną godzinę. 

 

3) Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, 

niewynikające z ramowego planu nauczania, realizowa-

ne przez dyrektora szkoły, wymaga akceptacji organu 

prowadzącego. 

 

2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wy-

nagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wy-

nagrodzenia”.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Ujazdu. 

 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

     Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

     Jan Kałużny 
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UCHWAŁA Nr XXV/200/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli 

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 

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, 

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

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 30 ust. 6 i 6a  

w związku z art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycz-

nia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r.  

Nr 97, poz. 674, zm.: z 2006 r. Nr 170, poz. 1218,  

Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, 

poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689,  

Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 

1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917), Rada Miejska  

w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

 

Regulamin 

określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla 

nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osią-

gnięcia dydaktyczno – wychowawcze 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1.1. Regulamin reguluje tryb i kryteria przyznawa-

nia nagród dla nauczycieli za zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród wyod-

rębnionego w budżecie Gminy z przeznaczeniem na 

nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół. 

2. Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli za-

trudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych, 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie Karta Nauczyciela – należy przez to ro-

zumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.:  

z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 

Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,  

Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 

1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917); 

2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora 

jednostki, o której mowa w ust. 2; 

3) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie 

się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 1; 

4) szkołach bez bliższego określenia – należy przez 

to rozumieć: przedszkole, (oddział przedszkolny), szkołę 

podstawową, gimnazjum, zespół szkół lub placówek 

szkoły; 

5) zakładowej organizacji związkowej – rozumie się 

przez to Zarząd Oddziału ZNP działający na terenie 

Gminy Zawadzkie; 

6) nagrodzie organu prowadzącego – rozumie się 

przez to nagrodę przyznawaną przez Burmistrza Za-

wadzkiego zwaną dalej „nagrodą burmistrza”. 

 

Rozdział II 

Sposób podziału środków 

 

§ 2.1. W budżecie Gminy Zawadzkie tworzy się spe-

cjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% 

planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym, 

że: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagro-

dy dyrektora szkoły; 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagro-

dy organu prowadzącego. 

 

Rozdział III 

Wysokość nagród 

 

§ 3.1. Wysokość nagrody burmistrza ustala się w 

wysokości co najmniej 30% średniego wynagrodzenia 

nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 

pkt 2 niniejszego regulaminu. 

2. Wysokość nagrody dyrektora ustala się w wyso-

kości od 20 do 25% średniego wynagrodzenia nauczy-

ciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy 

Karta Nauczyciela z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 1 

niniejszego regulaminu. 

 

Rozdział IV 

Kryteria przyznawania nagród 

 

§ 4.1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród ma-

ją charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom 

za szczególne oraz wybitne osiągnięcia dydaktyczno – 

wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.  

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, któ-

ry posiada co najmniej roczny staż zawodowy w danej 

szkole. 
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3. Nagroda burmistrza może być przyznana dyrekto-

rom i nauczycielom, którzy posiadają co najmniej dobrą 

ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają odpowiednio 

co najmniej 50% z kryteriów, o których mowa w ust. 5 

oraz w przypadku dyrektorów szkół dodatkowo kryte-

ria, o których mowa w ust. 6. 

4. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczy-

cielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy 

pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 

50% z kryteriów, o których mowa w ust. 5. 

5. Ustala się następujące kryteria przyznawania na-

uczycielom nagrody: 

1) w zakresie pracy wychowawczej: 

a) doprowadził do pozytywnych zmian w zespole 

klasowym, grupie przedszkolnej pod wpływem oddzia-

ływań wychowawczych w zakresie: adaptacji i integra-

cji zespołu, aktywności społecznej, zdyscyplinowania, 

frekwencji na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

wyników nauczania i wychowania, 

b) prowadził urozmaiconą działalność wychowawczą 

w powierzonym zespole klasowym (grupie) np.: organi-

zował wycieczki, biwaki, rajdy, udział wychowanków w 

spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spo-

tkaniach z ciekawymi ludźmi, 

c) organizował prace społecznie użyteczne na rzecz 

szkoły i środowiska, 

d) przygotowywał dzieci i młodzież do udziału w 

konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawkach, 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, 

e) zorganizował imprezy kulturalne, sportowe i re-

kreacyjne, 

f) prowadził zajęcia z orientacji zawodowej, 

g) przygotował i wzorowo przeprowadził uroczystość 

szkolną (przedszkolną) lub środowiskową, 

h) prawidłowo przygotował i przeprowadził formę 

letniego lub zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży; 

2) w zakresie pracy dydaktycznej: 

a) osiąga przynajmniej dobre wyniki w przygotowa-

niu dzieci do szkoły, nauczania danego zajęcia eduka-

cyjnego (przedszkolnego), potwierdzone badaniami 

osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

b) uzyskuje sukcesy dydaktyczne poprzez zakwalifi-

kowanie uczniów do grupy laureatów konkursów 

przedmiotowych na szczeblu rejonowym lub wyższym, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu wykazane 

sprawdzianem umiejętności lub egzaminem zewnętrz-

nym, 

d) zorganizował imprezę ogólno szkolną (ogólno przed-

szkolną) o znaczących walorach poznawczych i wycho-

wawczych (np. sesję popularnonaukową, zajęcia otwarte 

itp.), 

e) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy  

z dziećmi uzdolnionymi, mającymi trudności w nauce i o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych, 

f) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 

wdrażania nowatorskich metod nauczania, opracowuje 

autorskie programy, publikacje, projekty wspomagające 

działalność placówki; 

3) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia opiekę i pomoc dzieciom będącym w trud-

nej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z ro-

dzin ubogich i patologicznych, organizuje pomoc uczniom 

niepełnosprawnym i dzieciom o specyficznych potrze-

bach edukacyjnych, 

b) prowadził działalność mającą na celu zapobieganie 

i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród wy-

chowanków, w tym narkomanii, alkoholizmu, chuligań-

stwa i inne, 

c) jest organizatorem współpracy szkoły (przedszko-

la) z placówkami kulturalno - oświatowymi, poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, służbą zdrowia, poli-

cją, sądem dla nieletnich, ośrodkiem pomocy społecznej 

i inne, 

d) organizował udział rodziców w życiu szkoły 

(przedszkola), rozwijał formy współdziałania placówki  

z rodzicami, 

e) podejmował inicjatywy związane z pomocą mate-

rialną na rzecz placówki; 

4) w zakresie innych czynności i działań wynikają-

cych z zadań statutowych szkoły: 

a) doskonalił własny warsztat, 

b) podejmował czynności dodatkowe wynikające z pla-

nu rozwoju placówki, 

c) brał aktywny udział w zorganizowanych formach 

doskonalenia zawodowego oraz wewnątrzszkolnym 

doskonaleniu zawodowym( udokumentowanym, 

d) wzorowo kierował zespołem przedmiotowym lub 

wychowawczym, brał aktywny udział w komisjach za-

daniowych rady pedagogicznej, 

e) prowadził lekcje lub zajęcia koleżeńskie, 

f) sprawował opiekę nad studentami odbywającymi 

praktyki pedagogiczne, 

g) podejmował pozytywne działania promujące pla-

cówkę.  

6. Ustala się następujące kryteria typowania nauczy-

ciela i dyrektora do nagrody burmistrza: 

1) wzorowo kieruje, planuje i organizuje prace pla-

cówki i godnie reprezentuje ją na zewnątrz poprzez: 

a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

b) aktywne kształtowanie atmosfery pracy w pla-

cówce i stosunków interpersonalnych, 

c) współdziałanie z organem prowadzącym i realizo-

wanie jego zaleceń i wniosków zakresie i na zasadach 

określonych w ustawie, 

d) prawidłowe sprawowanie nadzoru pedagogiczne-

go, 

e) prawidłową realizację przyznanego placówce bu-

dżetu, 

f) właściwe kierowanie sprawami kadrowymi pla-

cówki, 

g) pozyskiwanie sponsorów i sojuszników placówki, 

h) kreowanie pozytywnego wizerunku placówki. 
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Rozdział V 

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody 

 

§ 5.1. Z wnioskiem o przyznane nagrody burmistrza 

może wystąpić: 

1) dla nauczyciela: 

a) dyrektor szkoły, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców, 

d) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające na-

uczycieli; 

2) dla dyrektora szkoły: 

a) wizytator Kuratorium Oświaty terytorialnie odpo-

wiedzialny za Gminę, 

b) właściwe służby Urzędu Miejskiego w Zawadz-

kiem odpowiedzialne za prowadzenie spraw z zakresu 

oświaty i wychowania w Gminie, 

c) rada pedagogiczna, 

d) rada rodziców. 

2.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 

szkoły może wystąpić: 

1) rada pedagogiczna; 

2) rada rodziców; 

3) zakładowe organizacje związkowe zrzeszające na-

uczycieli (działające w szkole). 

3. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę należy podać 

konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę no-

minowaną do nagrody w okresie poprzedzającym wnio-

sek. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, należy 

składać do dnia 30 września odpowiednio: 

1) o nagrodę burmistrza do sekretariatu Urzędu Miej-

skiego; 

2) o nagrodę dyrektora do sekretariatu szkoły. 

6. Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza składane 

przez dyrektora szkoły, radę rodziców wymagają wcze-

śniejszego zaopiniowania przez radę pedagogiczną. 

 

Rozdział VI 

Tryb przyznawania nagród 

 

§ 6.1. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 1 ni-

niejszego regulaminu – dyrektor szkoły; 

2) ze środków, o których mowa § 2 ust. 1 pkt 2 ni-

niejszego regulaminu – Burmistrz Zawadzkiego; 

2. Przyznanie nagrody burmistrza jest poprzedzone 

zaopiniowaniem kandydatów przez komisję nagród  

w składzie: 

1) dwóch przedstawicieli burmistrza, 

2) po jednym przedstawicielu zakładowych organiza-

cji związkowych zrzeszających nauczycieli z terenu 

Gminy Zawadzkie. 

3. Skład imienny komisji, o której mowa w ust. 2, 

ustala zarządzeniem burmistrz. 

4. Przyznanie nagrody dyrektora na wniosek rady ro-

dziców lub zakładowych organizacji związkowych wy-

maga zasięgnięcia opinii rady pedagogicznej szkoły. 

5. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może  

z własnej inicjatywy przyznać dyrektor szkoły. 

6. Nagrodę, o której mowa ust. 1 pkt 2 może z wła-

snej inicjatywy przyznać burmistrz. Wówczas wniosek 

nie podlega zaopiniowaniu przez komisję, o której mowa 

w ust. 2. 

7. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

przyznaje się w terminie do dnia 14 października z oka-

zji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnio-

nych przypadkach nagroda może być przyznana w in-

nym terminie. 

8. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, 

otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w jego 

teczce akt osobowych. 

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe 

 

§ 7. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Od-

działu ZNP w Zawadzkiem. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Zawadzkiego. 

 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XIII/95/07 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania 

nagród dla nauczycieli.  

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycz-

nia 2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

Zbigniew Sworeń 
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Załącznik nr 1  

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

do uchwały Nr XXV/200/09 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 
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UCHWAŁA Nr XXV/201/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia  

za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązujących w 2009 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 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 

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,  

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

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

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

poz. 1111) i art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: z 2006 r.  

Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r.  

Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.542, Nr 158, poz. 1103,  

Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 

1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917)  

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-

dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-

niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-

gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.  

z 2005 r. Nr 22, poz. 181, zm.: z 2006 r. Nr 43, poz. 

293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 

257), Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co nastę-

puje: 

 

Regulamin 

określający wysokość stawek i szczegółowe warun-

ki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-

niowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania  

i wypłacania obowiązujący w 2009 roku 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1.1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszko-

lach, gimnazjach prowadzonych przez Gminę Zawadz-

kie. 

2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków 

a) za wysługę lat, 

b) motywacyjnego, 

c) funkcyjnego, 

d) za warunki pracy; 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 

zastępstw; 

3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń 

wynikających ze stosunku pracy. 

3. Regulamin niniejszy określa także wysokość do-

datku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego 

przyznawania i wypłacania. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego 

określenia jest mowa o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin 

określający wysokość oraz szczególne warunki przy-

znawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, mo-

tywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za niektó-

re inne składniki wynagrodzenia, zasady wynagradzania 

za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-

nych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszka-

niowego; 

2) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 

ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm.: Nr 170, 

poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 

95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 

689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, 

poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917);  

3) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-

rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-

nych warunków przyznawania dodatków do wynagro-

dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę  

w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; zm.:  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1058 – Poz. 273 

 

z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; 

z 2008 r. Nr 42 poz. 257);  

4) organie prowadzącym szkołę, przedszkole, pla-

cówkę oświatową – należy przez to rozumieć Gminę 

Zawadzkie; 

5) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 

szkołę podstawową, gimnazjum (również wchodzące w 

skład zespołu), dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Zawadzkie; 

6) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy rozumieć 

dyrektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej 

samorządu terytorialnego, o której mowa w § 1 ust. 1 

regulaminu; 

7) nauczycielach bez bliższego określenia – należy 

przez to rozumieć nauczycieli, o których mowa w § 1 

ust. 1 regulaminu; 

8) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 

pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia 

roku następnego; 

9) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 

lub grupę; 

10) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-

chowanka; 

11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 

– należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin, o którym mowa w § 1 pkt. 1 rozporzą-

dzenia z dnia 31 stycznia 2005 r.; 

12)  zakładowej organizacji związkowej – należy 

przez to rozumieć Zarząd Oddziału ZNP w Zawadzkiem 

działający na terenie Gminy Zawadzkie. 

 

Rozdział II 

Dodatek za wysługę lat 

 

§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę 

lat w wysokości i na zasadach określonych art. 33 ust. 1 

ustawy Karta Nauczyciela, § 7 rozporządzenia z dnia 

31 stycznia 2005 r. i na warunkach określonych w § 4 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za 

wysługę lat oraz wysokość tego dodatku, w formach o 

jakich mowa w § 28 niniejszego regulaminu określa: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi – Burmistrz Zawadzkiego. 

2. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 

wynagrodzenia. 

 

Rozdział III 

Dodatek motywacyjny 

 

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyj-

ny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozpo-

rządzenia i może on zostać przyznany nauczycielowi  

w wysokości, na warunkach i zasadach określonych  

w § 6 – 10 niniejszego regulaminu. 

 

§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 

motywacyjnego jest spełnianie przez nauczyciela w bieżą-

cym lub poprzedzającym go roku szkolnym następują-

cych kryteriów: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych:  

a) osiąganie w pracy dydaktyczno – wychowawczej 

pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie 

nowych treści, korelacji treści, korelacji treści progra-

mowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie 

przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz 

warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-

tyczno – wychowawczych potwierdzonych wynikami 

albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i arty-

stycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp., 

b) stosowanie różnorodnych metod nauczania oraz 

porównywanie efektywności stosowanych metod, 

c) stosowanie nowych rozwiązań metodycznych  

w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, 

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac ze-

społu przedmiotowego lub z własnej inicjatywy, 

e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowaw-

czych uczniów we współpracy z ich rodzicami,  

f) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 

uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz 

uczniów potrzebujących szczególnej opieki, 

g) prowadzenie działalności mających na celu zapo-

bieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej; 

2) jakość świadczonej pracy; w tym związanej z po-

wierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym 

zadaniem lub zajęciem: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do 

przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych – udział 

w doskonaleniu warsztatu pracy oraz różnych formach 

doskonalenia zawodowego, 

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego, 

d) opracowywanie publikacji naukowych związanych 

z warsztatem pracy, 

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

f) dbałość o mienie szkoły i poszerzenie bazy dydak-

tycznej, 

g) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pe-

dagogicznej, 

h) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 

służbowych, 

i) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub po-

zytywnej oceny dorobku zawodowego; 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o któ-

rych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczycie-

la, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, 

zawodach sportowych i innych, 
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c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub in-

nymi organizacjami uczniowskimi działającymi na tere-

nie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie in-

nych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań sta-

tutowych szkoły. 

 

§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 6 niniej-

szego regulaminu, jest spełnienie następujących kryte-

riów: 

1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w 

tym: opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposaże-

nie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działal-

ności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, 

zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowied-

nich warunków bhp i p. ppoż.; 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły 

w tym również pozyskiwanie środków pozabudżeto-

wych; 

3) dbałości o mienie w tym: organizowanie przeglą-

dów technicznych, prace konserwacyjno – remontowe, 

czystość i estetyka szkoły; 

4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnia-

nie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych 

pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń so-

cjalnych, dyscyplina pracy; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: 

realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczy-

cieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę 

w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymen-

tów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, 

realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru peda-

gogicznego; 

6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakre-

sie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych 

oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzące-

go; 

7) kształtowanie atmosfery w pracy w szkole, słu-

żącej realizacji statutowych zadań przez podległych 

pracowników; 

8) współpraca z organami szkoły i związkami zawo-

dowymi; 

9) pozostałe obowiązki: 

a) przestrzeganie regulaminu pracy, 

b) troska o stan bazy, estetykę, ład, porządek, 

c) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu pro-

blemów, 

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań 

dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samo-

dzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych). 

 

§ 8.1. Ustala się łączną pulę środków finansowych 

przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych 

w poszczególnych szkołach w wysokości co najmniej 

5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze 

ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, zostają zwięk-

szone o co najmniej 10% z przeznaczeniem na dodatek 

motywacyjny dla dyrektora szkoły. 

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w 

ramach przyznanych w budżecie szkoły środków. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 

wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasadnicze-

go, którego wartość wynosi do 20%. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któremu 

powierzono funkcję dyrektora stanowi wskaźnik pro-

centowy jego wynagrodzenia zasadniczego, którego 

wartość wynosi do 30%. 

 

§ 9.1. Dodatek motywacyjny, w formach o jakich 

mowa w § 28 niniejszego regulaminu, na okres nie 

krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż do końca roku 

szkolnego przyznaje: 

1) nauczycielowi zgodnie z zasadami określonymi  

w § 6 niniejszego regulaminu - dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi zgodnie z zasadami określonymi w § 6 

i § 7 niniejszego regulaminu - Burmistrz Zawadzkiego. 

2. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole 

dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macie-

rzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której 

uzupełnia etat. 

3. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej 

szkole, zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, dodatek 

motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczy-

ciel został przeniesiony, po zasięgnięciu opinii dyrektora 

szkoły poprzedniej. 

4. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 

nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły przekazuje się w 

formie pisemnej. 

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 

terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

§ 10. Dodatek motywacyjny nie przysługuje na-

uczycielom stażystom w okresie odbywania stażu 

 

Rozdział IV 

Dodatek funkcyjny 

 

§ 11.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stano-

wisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 

stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły 

przysługuje dodatek funkcyjny. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczy-

cielowi za sprawowanie funkcji: 

a) wychowawcy klasy, 

b) opiekuna stażu, 

c) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultan-

ta. 

  

§ 12.1. Stawką bazową dodatku funkcyjnego dla 

nauczyciela, o którym mowa w § 11 ust. 1, jest wyna-
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grodzenie zasadnicze nauczyciela wg posiadanego 

stopnia awansu zawodowego.  

2. Stawką bazową dodatku funkcyjnego dla nauczy-

ciela, o którym mowa w §11 ust. 2, jest wynagrodze-

nie zasadnicze nauczyciela mianowanego z pełnymi 

kwalifikacjami tj. w pierwszej kategorii zaszeregowania, 

określonego w rozporządzeniu. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,  

o których mowa w § 11 ust. 1 i 2 niniejszego regula-

minu, określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 13.1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 

dodatków, o których mowa § 11 ust. 2, niniejszego 

regulaminu, nauczycielowi przysługuje dodatek funk-

cyjny z każdego tytułu. 

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 

przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi 

niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrek-

tora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedyrektorowi 

szkoły), któremu powierzono obowiązki kierownicze  

w zastępstwie. 

 

§ 14.1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyj-

nego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 niniejszego re-

gulaminu, uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę 

uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szko-

le i zatrudnionych pracowników, zmianowość, złożo-

ność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, 

wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowi-

skowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, a w 

szczególności: 

1) wielkość szkoły, a w tym: 

a) liczbę uczniów, 

b) liczbę oddziałów, 

c) ilość budynków i ich lokalizacja; 

2) warunki organizacyjne: 

a) strukturę szkoły, 

b) liczbę podległych pracowników; 

3) złożoność zadań wynikających z funkcji kierowni-

czej i zakresu zadań statutowych, a w szczególności: 

a) wyposażenie w pomoce dydaktyczne, 

b) prowadzenie w szkole stołówki, 

c) stan bazy dydaktycznej; 

4) kadrę kierowniczą: 

a) liczbę zastępców (wicedyrektorów), 

b) liczbę stanowisk kierowniczych. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego 

dla nauczyciela, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ni-

niejszego regulaminu, bierze się pod uwagę złożoność 

zadań wynikających z pełnionej funkcji. 

 

§ 15.1. Prawo do dodatku, o którym mowa w § 11 

ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, powstaje od pierw-

szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierownicze-

go, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stażu 

lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultan-

ta), a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia 

miesiąca – od tego dnia. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-

rownicze w szkole na czas określony, traci prawo do 

dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu; a w razie 

wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w któ-

rym nastąpiło odwołanie; jeżeli odwołanie nastąpiło 

pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 11 

ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu, nie przysługują w 

okresie, za który nie przysługuje nauczycielowi wyna-

grodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nauczyciel za-

przestał pełnienia obowiązków, do których jest przypi-

sany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obo-

wiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od 

tego dnia. 

 

§ 16.1. Dodatek funkcyjny, w formach o jakich 

mowa w § 28 niniejszego regulaminu, przyznaje: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi szkoły – Burmistrz Zawadzkiego. 

2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie 

wypłaty wynagrodzenia, za wyjątkiem dodatku przy-

sługującego z tytułu sprawowania funkcji opiekuna 

stażu, który wypłacany jest z dołu. 

 

Rozdział V 

Dodatek za warunki pracy 

 

§ 17. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciąż-

liwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za 

warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 Kar-

ty Nauczyciela, § 8 i § 9 rozporządzenia i na warun-

kach określonych w § 18 i § 19 niniejszego regulami-

nu. 

 

§ 18. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 

łączonych w szkołach podstawowych przysługuje do-

datek w wysokości 20% stawki godzinowej, obliczanej 

jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepraco-

waną w tych klasach godzinę. 

 

§ 19.1. Nauczycielom prowadzącym indywidualne 

nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia 

specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 20% 

stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponad-

wymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzi-

nę w ramach realizowanego programu nauczania indy-

widualnego, jeżeli zajęcia prowadzone są w ramach 

godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

również nauczycielom szkół prowadzących indywidual-

ne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, 

których rodzaj i stopień niepełnosprawności został 

określony w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów 

oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku 
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życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162) uzasadnia konieczność 

sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz 

prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku 

życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności orga-

nizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 roz-

porządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

łecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 

Nr 139, poz. 1328) w wysokości 20%. 

3. Nauczycielom wykonującym zajęcia, o których 

mowa w ust. 1 i 2, których łączny tygodniowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie-

kuńczych jest niższy od wymiaru obowiązkowego, za 

każdą godzinę pracy w tych warunkach przysługuje 

dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, obli-

czanej jak za godziny ponadwymiarowe. 

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w 

ust. 2 i dodatku, o którym mowa w ust. 1, nauczycie-

lowi przysługuje prawo do obu tych dodatków. 

 

§ 20.1. Dodatek za warunki pracy, w formach o ja-

kich mowa w § 28 niniejszego regulaminu, przyznaje: 

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły; 

2) dyrektorowi szkoły – Burmistrz Zawadzkiego. 

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie 

z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 

Rozdział VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go-

dziny doraźnych zastępstw 

 

§ 21.1. Nauczycielom realizującym tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa  

w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasa-

dach określonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysłu-

guje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-

wą ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 

wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 

warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zreali-

zowana w warunkach uprawniających do dodatku) 

przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 

nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub re-

alizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których 

mowa w ust. 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wy-

miar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych 

godzin w ten sposób, że za czas zajęć do 0,5 godziny 

pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 

godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje 

za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powo-

du przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku 

szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku 

tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności  

w pracy z wyjątkiem: 

1) opieki nad zdrowym dzieckiem; 

2) urlopu okolicznościowego określonego Kodeksem 

pracy; 

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom 

w celu kształcenia i doskonalenia; 

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny 

do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego 

funkcji związkowej. 

5. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu 

Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczy-

ciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po 

stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów; 

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy; 

3) rekolekcjami; 

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej; 

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwa-

jącej nie dłużej niż tydzień,  

traktuje się jako faktycznie odbyte. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-

wymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela 

lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, 

w których zajęcia rozpoczynają lub kończą w środku 

tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-

wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 

wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczy-

ciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy 

dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), 

za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pra-

cy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodze-

nie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba 

godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  

w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organi-

zacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponad-

wymiarowe. 

 

§ 22. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych za-

stępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 21 ust. 2, 

3 niniejszego regulaminu. 

 

§ 23.1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymiarową, 

w formach o jakich mowa w § 28 niniejszego regula-

minu określa: 

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły; 

2) dla dyrektora – Burmistrz Zawadzkiego. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za 

godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie  

z dołu. 
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Rozdział VII 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 

§ 24.1. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla na-

uczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o którym 

mowa w art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, reguluje 

odrębny regulamin. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustalony 

został uchwałą Nr XXV/200/09 Rady Miejskiej w Za-

wadzkiem z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie regu-

laminu określającego tryb i kryteria przyznawania na-

gród dla nauczycieli. 

 

Rozdział VIII 

Dodatek mieszkaniowy 

 

§ 25.1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie 

wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkań-

ców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania sta-

nowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie 

niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę 

Zawadzkie przysługuje nauczycielski dodatek mieszka-

niowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkanio-

wego, w zależności od liczby członków rodziny upraw-

nionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) przy 1 osobie w rodzinie –   0,7%; 

2) przy 2 osobach w rodzinie –  0,8%; 

3) przy 3 osobach w rodzinie –   0,9%; 

4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie –  1,0% 

wynagrodzenia nauczyciela mianowanego z pełnymi 

kwalifikacjami tj. nauczyciela w I kategorii zaszerego-

wania określonego w rozporządzeniu. 

3. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego 

zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 

kwotę do 0,49 zł pomija się a kwotę od co najmniej 

0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego. 

4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego 

do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących: 

1) współmałżonka, który nie posiada własnego źró-

dła dochodu lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-

nym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku 

życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły gimna-

zjalnej albo ponad gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 21 roku życia; 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub na-

uczyciela i jego małżonka, niepracujące dzieci będące 

studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego 

źródła dochodu. 

5. O okolicznościach powodujących utratę prawa do 

otrzymywanego dodatku mieszkaniowego lub jego 

zmiany, w tym w szczególności o zmianie liczby człon-

ków rodziny, o której mowa ust. 4, nauczyciel otrzymu-

jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić 

dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący dodatek – Bur-

mistrza Zawadzkiego. 

6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego 

także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, 

przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wy-

sokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie 

określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten 

dodatek. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje 

nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-

stępującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 

wniosek o jego przyznanie. 

8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach 

przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez jego 

pracodawcę. 

 

§ 26.1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-

sługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okre-

sach: 

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie; 

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia; 

3) pozostawania w stanie nieczynnym; 

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego; 

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-

dzianego w odrębnych przepisach; 

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej;  

w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym 

do służby była zawarta umowa o pracę na czas okre-

ślony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca 

okresu, na który umowa ta była zawarta. 

2. Wypłacanie przysługującego dodatku mieszka-

niowego ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatne-

go nauczyciela dłuższego niż miesiąc kalendarzowy. 

3. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego 

po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu 

przez nauczyciela pisemnego wniosku. 

4. Dodatek mieszkaniowy przysługujący za niepełne 

miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 

dodatku mieszkaniowego za każdy dzień. 

 

§ 27.1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wnio-

sek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek 

nauczycieli będących współmałżonkami, z uwzględnieniem 

udokumentowania stanu rodzinnego określonego § 25 ust. 4 

niniejszego regulaminu. 

2. Dodatek mieszkaniowy w formach o jakich mowa 

w § 28 niniejszego regulaminu, określa: 

1) dla nauczyciela – dyrektor szkoły; 

2) dla dyrektora – Burmistrz Zawadzkiego. 
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3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcz-

nie z dołu. 

 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 

 

§ 28.1. Określa się następujące formy stwierdzenia 

nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom 

świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – 3 

niniejszego regulaminu: 

1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie sto-

sunku pracy – jeżeli świadczenie przysługuje od dnia 

nawiązania stosunku pracy; 

2) odrębnym dokumentem – jeżeli świadczenie przy-

znawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania sto-

sunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość; 

3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie za-

sadnicze – jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasad-

niczego ulega również zmianie wysokość świadczenia. 

2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania 

lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o jakich mowa 

w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, 

w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania 

albo stwierdzenia nabycia prawa. 

 

§ 29. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 

wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-

czych i opiekuńczych świadczenia, o których mowa  

w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, przysługują w 

wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia. 

 

§ 30.1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę 

świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego 

regulaminu, stanowiących składniki wynagrodzenia 

nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego 

dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 

3, naliczane są w planach finansowych poszczególnych 

szkół. 

2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o któ-

rych mowa w § 1 niniejszego regulaminu, nie może 

przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach 

finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmia-

ny. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększe-

nia środków na wypłatę ww. świadczeń. 

 

§ 31. Regulamin wchodzi w życie w terminie i na 

warunkach określających wejście w życie uchwały. 

 

§ 32. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie 

zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz 

przepisy prawa pracy. 

 

§ 33. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Od-

działu ZNP w Zawadzkiem. 

 

§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzo-

wi Zawadzkiego. 

 

§ 35. Traci moc uchwała Nr XIII/96/07 Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegó-

łowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników 

wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwy-

miarowe i doraźne zastępstwa a także wysokość na-

uczycielskiego dodatku mieszkaniowego obowiązują-

cych w 2008 roku oraz uchwała Nr XIV/106/08 Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 stycznia 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określające-

go wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawa-

nia nauczycielom dodatków oraz wysokość i warunki 

wypłacania innych składników wynagrodzenia, wyna-

grodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne za-

stępstwa a także wysokość nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego obowiązujących w 2008 roku. 

 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

Zbigniew Sworeń 

  

 Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXV/201/09 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

z dnia 26 stycznia 2009 r.  

 

 

Tabela dodatków funkcyjnych 

Lp. Stanowisko Wysokość dodatku funkcyjnego  

(w % stawki bazowej, co najmniej) 

1. Przedszkola: 

1) dyrektor przedszkola liczącego do 3 oddziałów 

2) dyrektor przedszkola liczącego 4 oddziały 

3) dyrektor przedszkola liczącego ponad 4 oddziały 

4) wicedyrektor *) 

 

10,0 

15,0 

20,0 

5,0 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1064 – Poz. 273-274 

 

2.  Szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły szkolne: 

1) dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów 

2) dyrektor szkoły liczącej od 10 do 15 oddziałów 

3) dyrektor szkoły liczącej od 16 do 22 oddziałów 

4) dyrektor szkoły liczącej 23 oddziałów i więcej 

5) wicedyrektor *) 

 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

15,0 

3. Świetlice: 

kierownik świetlicy szkolnej 

 

10,0 

4. Wychowawstwo klasy w przedszkolach, szkołach pod-

stawowych i gimnazjach (w tym wchodzących w skład 

zespołu): 

a) w klasach (oddziałach) do 25 uczniów 

b) w klasach (oddziałach) ponad 25 uczniów 

c) w ostatnich klasach szkoły. 

 

 

 

2,0 

2,5 

3,0 

5. Sprawowanie funkcji: 

1) doradcy metodycznego 

2) nauczyciela konsultanta 

3) opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą 

4) opiekuna stażu nad nauczycielem kontraktowym 

5) opiekuna stażu nad co najmniej 2 nauczycielami. 

 

14,0 

10,0 

6,0 

4,0 

8,0 

 

*) – stanowisko wicedyrektora przysługuje w szkołach i zespołach szkolnych liczących co najmniej 12 oddziałów 

oraz w przedszkolach liczących co najmniej 5 oddziałów. 
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UCHWAŁA Nr XXV/202/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 26 stycznia 2009 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje  

na terenie Gminy Zawadzkie w ramach pomocy de minimis 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1  

i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie 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), art. 7 ust. 3 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-

nych (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; z 2008 r.  

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), Rada Miejska  

w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe warunki udziela-

nia pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozpo-

rządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006  

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 

i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 

z dnia 28 grudnia 2006 r.). 

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy 

podmiotom działającym w sektorach wymienionych  

w art. 1 ust. 1 od lit. a do lit. h ww. rozporządzenia. 

 

§ 2.1. Zwalnia się w wysokości określonej w ust. 3, 

od podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż  

5 lat, budynki i budowle wybudowane zgodnie z przepi-

sami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej, będące własnością 

przedsiębiorcy, których budowa została zakończona 

albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym 

wykończeniem, po wejściu w życie niniejszej uchwały 

(nowe inwestycje). 
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2. Zwolnienie nie dotyczy budynków lub ich części 

oraz budowli zajętych na działalność handlową. 

3. Wysokość zwolnienia określonego w ust. 1, usta-

la się jako iloczyn kwoty podatku od nieruchomości za 

dany rok od budynków i budowli, o których mowa  

w ust. 1 i wskaźnika procentowego wynoszącego  

w kolejnych latach: 

  - 90 % w pierwszym roku zwolnienia, 

 - 70 % w drugim roku zwolnienia,  

 - 50 % w trzecim roku zwolnienia,  

 - 30 % w czwartym roku zwolnienia,  

 - 10 % w piątym roku zwolnienia.  

4. Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, 

w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu po-

datku od nieruchomości. 

5. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesią-

ca następującego po miesiącu, w którym złożono wnio-

sek i dokumenty, o których mowa w § 5 i § 6, a w 

przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku 

podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości – 

zwolnienie stosuje się od początku roku w którym po-

wstał obowiązek podatkowy. 

 

§ 3.1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do 

budynków i budowli, na których wybudowanie ponie-

siono udokumentowane nakłady inwestycyjne. 

2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada 

zadłużenie wobec Gminy Zawadzkie z jakiegokolwiek tytułu. 

 

§ 4.1. Wartość pomocy de minimis przyznanej 

przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz  

z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych 

formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzo-

wych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równo-

wartość 200.000 euro brutto. 

2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębior-

cy działającemu w sektorze transportu drogowego na pod-

stawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de 

minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w 

okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty 

stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto. 

  

§ 5. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest zło-

żenie przez przedsiębiorcę wniosku stanowiącego załącznik 

nr 1 wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 oraz: 

1) potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru 

(ewidencji) działalności gospodarczej; 

2) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą; 

3) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwier-

dzającego przyjęcie obiektu do użytkowania; 

4)  zestawienia dokumentów potwierdzających po-

niesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnie-

niem lub ich uwierzytelnionych kserokopii; 

5) oświadczenia, że przedsiębiorca nie znajduje się w 

trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełnia kryteriów 

określonych w pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i re-

strukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE 

C 244 z dnia 1 października 2004 r.); 

6)  innych dokumentów, o które wystąpi organ po-

datkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do 

zwolnienia od podatku od nieruchomości. 

 

§ 6.1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do 

wniosku, o którym mowa w § 5, wszystkie zaświad-

czenia o pomocy de minimis uzyskanej w okresie trzech 

lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia 

wniosku oraz informacji o każdej pomocy innej niż de 

minimis otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwe-

stycyjny lub oświadczenia o nieotrzymaniu w tym okre-

sie pomocy publicznej. 

2. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku do-

kumentów, o których mowa w ust. 1, nie nabywa pra-

wa do zwolnienia. 

3. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębior-

ca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy 

publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de mini-

mis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł  

w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach: 

 - 14 dni od dnia uzyskania pomocy 

 - do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego. 

4. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca 

jest obowiązany do przedłożenia oświadczenia o braku 

trudnej sytuacji ekonomicznej do dnia 15 stycznia każdego 

roku podatkowego.  

  

§ 7.1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest 

zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Zawadzkiego w 

terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzo-

rowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych 

informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidło-

wości jej udzielania i wykorzystania.  

2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiąza-

ny jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzy-

stania pułapu pomoc de minimis określonego w § 4 uchwa-

ły. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwo-

ta pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.  

 

§ 8.1. W przypadku niespełnienia warunków okre-

ślonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień 

do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przed-

siębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest 

do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami 

za zwłokę. 

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca ko-

rzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić 

organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia 

okoliczności powodujących utratę zwolnienia. 

3. Prawo do zwolnienia wygasa: 

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nie-

ruchomości; 

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji; 

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika; 
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4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomo-

ści objętej zwolnieniem; 

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez wła-

ściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku 

od nieruchomości; 

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wy-

stąpiła u przedsiębiorcy zaległość z któregokolwiek tytu-

łu wobec Gminy Zawadzkie. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą 

w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają za-

stosowanie przepisy rozporządzenie Komisji Wspólnot Eu-

ropejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 

sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). 

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Zawadzkiego. 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

Zbigniew Sworeń 

  

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXV/202/09 

        z dnia 26 stycznia 2009 r.  

        Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

………………………………………….. 

/pieczęć firmowa wnioskodawcy/ 

 

 

         Burmistrz Zawadzkiego  

         ul. Dębowa nr 13 

         47-120 Zawadzkie 

 

 

 Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na 

warunkach określonych uchwałą nr …………………Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia ……………. w sprawie 

udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w okresie od ………..... do 

……………… w związku z zakończeniem lub rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanych budynków i budowli 

w …………... 

 

Dane identyfikacyjne podatnika: 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy  

  

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

2. Adres siedziby firmy 

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres do korespondencji 

 

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

 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej /NIP/ …………………………………………………………………................ 

 

5. PESEL / REGON …………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………………….. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1067 – Poz. 274-275 

 

 

7. Adres inwestycji ……………………………………………………………………………………………….……….. 

 

8. Termin zakończenia inwestycji …………………………………………………………………………………..…… 

 

 

 

     …………………………………………… 

/data i podpis wnioskodawcy/ 
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ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 

STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO 

z dnia 20 lutego 2009 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej  

oraz wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2009 roku 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 art. 86 ust. 7 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z 2009 r. Nr 6, 

poz. 33), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w 2009 roku w placówkach: 

- które uzyskały standaryzację: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach - 

            2.276,52 zł 

2. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głub-

czycach -           2.360,32 zł 

3. Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami”  

w Dzbańcach -           1.935,86 zł 

- funkcjonujących na podstawie zezwolenia warun-

kowego: 

1. Dom Pomocy Społecznej w Kietrzu -  

            1.845,28 zł 

2. Dom Pomocy Społecznej w Klisinie: 

a) za okres funkcjonowania na podstawie zezwolenia 

warunkowego –           1.782,91 zł, 

b) za okres od miesiąca uzyskania standaryzacji - 

            2.053,76 zł. 

 

§ 2. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania 

wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowaw-

czych w 2009 roku: 

1. Domu Dziecka w Krasnym Polu -      2.060,00 zł 

2. Placówka interwencyjna „Gniazdo” w Głubczy-

cach             2.397,00 zł. 

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  

w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostało opu-

blikowane. 

 

Starosta  

Józef Kozina 

 

 

 

  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 17 – 1068 – Poz. 276 

 

276 

INFORMACJA  

z dnia 5 lutego 2009 r. 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy:  

ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o z siedzibą w Zawadzkiem 

 

W dniu 5 lutego 2009 r. decyzją Prezesa URE  

nr WCC/1172A/23/W/OWR/2009/GM dokonano zmia-

ny koncesji na prowadzenie działalności w zakresie 

wytwarzania ciepła dla przedsiębiorcy Zakład Gospo-

darki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zawadzkiem. 

  

Uzasadnienie 

 

Pismem z dnia 15 stycznia 2009 r., ZGK „ZAW-

KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem wystąpił  

o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku 

z rozpoczęciem eksploatacji kotłowni wodnej na po-

trzeby c.u.w. o mocy 0,300 MWt, co wiąże się 

z korektą mocy zainstalowanej. 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  

z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki decyzją z dnia 5 lutego 2009 r.  

nr WCC/1172A/23/W/OWR/2009/GM zmienił swoją 

decyzję z dnia 6 marca 2008 r. nr WCC/1172/23/ 

W/OWR/2008/MK, w sprawie udzielenia koncesji w za-

kresie wytwarzania ciepła. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Zastępca Dyrektora  

Południowo - Zachodniego 

Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Monika Gawlik 
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