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UCHWAŁA NR XXXI/330/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zdzieszowice na obszarze gmin Zdzieszowice, Walce
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z późn. zm.), Sejmik Województwa Opolskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.1. Wyznacza się aglomerację Zdzieszowice,
położoną na obszarach gmin: Zdzieszowice, Walce.
2. W skład aglomeracji Zdzieszowice wchodzą
następujące miejscowości:
1) w Gminie Zdzieszowice: Zdzieszowice, Januszkowice, Krępna, Rozwadza, Żyrowa;
2) w Gminie Walce: Walce, Grocholub, Rozkochów, Stradunia, Zabierzów.
3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM)
aglomeracji Zdzieszowice wynosi 19 452.
4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji
Zdzieszowice oczyszczane są na Zakładowej Biologiczno - Chemicznej Oczyszczalni Ścieków Zakładu Koksowniczego w Zdzieszowicach.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji Zdzieszowice
określone są na mapie w skali 1:25000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/
33/08 Wojewody Opolskiego z dnia 10 kwietnia
2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Zdzieszowice na obszarze gmin: Zdzieszowice,
Walce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 27, poz. 975).
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Sejmiku
Bogusław Wierdak
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UCHWAŁA NR XXVI/232/09
RADY POWIATU W NYSIE
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i art. 54 ust. 3
i 7 oraz art. 91d pkt 1 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 i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369, i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145,
poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) w związku
z art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218
oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 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 oraz
z 2009 r. Nr 52, poz. 422), po uzgodnieniu ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
na terenie Powiatu Nyskiego tj. Zarządem Oddziału
ZNP w Nysie, Międzyzakładową Organizacją
Związkową NSZZ "Solidarność” Pracowników
Oświaty, Wychowania i Kultury oraz Związkiem
Zawodowym „Rada Poradnictwa” Region Opolski,
Rada Powiatu w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który spełnia ogólne warunki
określone w §6 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy, bez względu na jego
stopień awansu zawodowego, posiada kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrud-

niającej go szkole lub placówce i w bieżącym roku
szkolnym lub go poprzedzającym wyróżnia się
zaangażowaniem w wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz osiągnięciami dydaktycznymi i
wychowawczymi;
1) w szczególności:
a) diagnozuje i analizuje efekty własnej pracy
dydaktycznej, wychowawczej i wyniki uwzględnia
we własnym planie rozwoju,
b) jako wychowawca systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym, oraz
podejmuje efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących szczególnej opieki,
c) stosuje różne metody aktywizujące młodzież
do podnoszenia wyników nauczania,
d) osiąga wysoki poziom nauczania potwierdzony badaniem wyników nauczania, przeprowadzonymi hospitacjami i egzaminami,
e) podnosi swoje kwalifikacje poprzez: wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, krótkie formy
doskonalenia, udokumentowane samokształcenie,
f) uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (prowadzenie zajęć, szkolenia,
lekcje otwarte, opracowanie projektów dydaktycznych i innych);
2) ponadto spełnia co najmniej 2 z niżej wymienionych warunków:
a) przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach reprezentowania szkoły,
b) realizuje własne programy autorskie, innowacje pedagogiczne,
c) organizuje akademie, spotkania z ciekawymi
ludźmi, pokazy artystyczne dzieci i młodzieży,
konkursy, akcje charytatywne, prace społeczne,
wycieczki w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych,
d) pełni funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego lub innej organizacji uczniowskiej,
e) prowadzi zajęcia z uczniami poza obowiązującym go wymiarem zajęć;
3) natomiast nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły lub placówki wypełnia następujące
zadania:
a) prowadzi politykę kadrową mającą na celu
doskonalenie kadry nauczycielskiej, poszerzanie
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oferty edukacyjnej, wprowadzanie coraz lepszych
metod dydaktycznych i wychowawczych,
b) mobilizuje pracowników do odpowiedzialnej
i jak najefektywniejszej pracy z uczniami/wychowankami,
c) stwarza atmosferę wzajemnego szacunku,
d) podejmuje działania integrujące pracowników
i wychowanków,
e) poprzez różnorodne działania stara się zapobiegać patologicznym postawom wśród wychowanków,
f) prawidłowo i efektywnie gospodaruje środkami finansowymi,
g) dba o bazę i wygląd estetyczny szkoły lub
placówki,
h) dba o utrzymanie estetyki w pomieszczeniach szkoły, ładu i porządku wokół niej.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy
niż 4 miesiące.
3. Stawka dodatku motywacyjnego jaka może
być przyznana nauczycielowi nie może być niższa
od 4% i nie może przekraczać 15% jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa
w ust. 1, ustala dyrektor, a dla dyrektora Starosta
Powiatu Nyskiego.
5. Średnia stawka dodatku motywacyjnego
w szkole/placówce wynosi 4,5% średniego wynagrodzenia zasadniczego w tej jednostce.
6. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego i ustaleniu jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.
7. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry,
w terminie wypłat wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2.1. Nauczycielom poszczególnych stopni
awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości co najmniej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego
dyrektora nie może być wyższa 90% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego nauczyciela, któremu powierzono inne niż dyrektor stanowisko kierownicze nie może być wyższa niż 35%
jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły
organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych
środków finansowych, uwzględniając wielkość
szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wykonywanych na zajmowanym stanowisku,
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liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, warunki
pracy w szkole. Przepisy ust. 7 - 9 stosuje się
odpowiednio.
5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, realizującemu dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w ust. 1, przysługuje jeden dodatek
funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych zadań i zajęć.
6. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest
w aktach osobowych nauczyciela.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od
tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze na czas określony, traci prawo do
dodatku funkcyjnego z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z dniem
odwołania.
9. Wicedyrektorowi zastępującemu dyrektora
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po trzech
miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
10. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela stażysty przysługuje, w okresie
pełnienia tej opieki, dodatek funkcyjny w wysokości
3% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, a nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego przysługuje, w okresie pełnienia tej opieki, dodatek funkcyjny w wysokości 2,5% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
11. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.
10 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym pełniono
opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z
dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela podlegającego opiece.
12. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad co najmniej dwoma nauczycielami
przysługuje za okres tej łącznej opieki jeden łączny
dodatek funkcyjny w wysokości 3,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem
pedagogicznym.
13. Nauczycielowi szkoły bez względu na stopień awansu zawodowego, przysługuje z tytułu
powierzenia mu wychowawstwa klasy dodatek
funkcyjny w wysokości 4,5% wynagrodzenia za-
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sadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciel traci prawo do dodatku od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestał pełnienia obowiązków
związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli
zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
14. Dodatek funkcyjny, określony w ust. 10,
12 i 13 przyznaje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a dla nauczyciela któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły Starosta Powiatu Nyskiego. Przepis ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
15. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji
wychowawcy klasy - wypłacany jest z góry.
16. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu
sprawowania funkcji kierowniczych oraz funkcji
opiekuna stażu wypłacany jest z dołu w ostatnim
dniu miesiąca. W przypadku pełnienia ww. funkcji
przez niepełny miesiąc kalendarzowy wysokość
dodatku wypłacana jest w kwocie wynikającej z
przemnożenia 1/30 stawki określonej w ust. 1,
10, 12 przez liczbę dni sprawowania tej funkcji.
§ 3.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa
oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe
warunki pracy, jeżeli paca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 4.1. Osobie, posiadającej kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionej
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Powiat
Nyski, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5.000 mieszkańców, przysługuje
nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od
stanu rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla jednej osoby –
25 zł;
2) dla dwóch osób –
35 zł;
3) dla trzech osób –
45 zł;
4) dla czterech i więcej osób –
55 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się
wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów;
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;
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3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub czasu ukończenia przez nie gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub
nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów
wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26
roku życia;
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest co
miesiąc począwszy od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w
którym nauczyciel złożył pisemny wniosek o jego
wypłatę i przedstawił dokumenty, potwierdzające
prawo do określonej wysokości dodatku.
4. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do dodatku, o którym mowa w ust. 3,
są w szczególności: zaświadczenie biura ewidencji
ludności o zamieszkiwaniu lub wpis w dowodzie
osobistym, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka,
zaświadczenie urzędu pracy dotyczące zatrudnienia współmałżonka.
5. Wniosek i odpisy dokumentów, o których
mowa w ust. 3 i 4, nauczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.
6. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z dołu.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego
pracodawcę.
8. Prawo do dodatku mieszkaniowego ustaje
z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem.
9. Wypłacenie przysługującego dodatku mieszkaniowego ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela, dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.
10. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego po ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego
wniosku i na zasadach określonych w ust. 1 - 5.
11. Nauczycielowi, któremu dodatek mieszkaniowy jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o okolicznościach
powodujących zmianę wysokości przysługującego
dodatku mieszkaniowego lub zawieszenia jego
wypłacania.
12. Dodatek mieszkaniowy przysługujący za
niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się
w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień.
13. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowadzący
szkołę.
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14. Odpis pisma o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i jego wysokości przechowywany jest
w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5.1. Za trudne warunki pracy nauczycielom
i wychowawcom każdego ze stopni awansu
zawodowego, zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Nyski przysługują dodatki za:
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu
w szkołach rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej
i mechanizacji rolnictwa w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
2) prowadzenie praktycznej nauki zawodu
w szkołach specjalnych w wysokości 18,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
3) prowadzenie w szkołach specjalnych zajęć
dydaktycznych w wysokości 18,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
4) prowadzenie w szkołach specjalnych w Zespole Szkół przy Ośrodku Rehabilitacji i Leczenia
Dzieci w Jarnołtówku zajęć dydaktycznych w wysokości 18% i zajęć wychowawczych w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
5) prowadzenie
indywidualnego
nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 13,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego
tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
6) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym
(w tym w internatach) w wysokości 18% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego
posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem
pedagogicznym;
7) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim w wysokości
18,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
8) prowadzenie bezpośrednio z wychowankami
lub na ich rzecz w młodzieżowym ośrodku wychowawczym zajęć dydaktycznych w wysokości
22% i zajęć wychowawczych w wysokości 29%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
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9) badania psychologiczne i pedagogiczne,
w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom
i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także
udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych w wysokości
4,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym;
10) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 4% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. (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 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 422), przysługuje dodatek w wysokości
ustalonej dla dodatku za trudne warunki pracy, określonej w ust. 1, zwiększony o kwotę równą 50%
wysokości dodatku za trudne warunki.
3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypłacany jest z dołu.
4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki nie
przysługuje w okresie urlopu dla poratowania
zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje
wynagrodzenie zasadnicze.
5. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za
warunki pracy nauczycielowi przysługuje jeden
dodatek w wysokości, o której mowa w ust. 1 i 2.
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z
którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
7. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych
cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w
warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część
obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 6.1. Ustala się fundusz nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Nyski za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w wyso-
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kości 1% planowanego rocznego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.
2. Ustala się następujący podział środków,
o których mowa w ust. 1:
- 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego,
- 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów
szkół lub placówek.
3. Nagrody organu prowadzącego przyznaje
Starosta Nyski:
1) dla dyrektora szkoły lub placówki z własnej
inicjatywy lub na wniosek: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu,
rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców,
organizacji związkowej działającej na terenie szkoły/placówki;
2) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub
placówce na wniosek dyrektora szkoły lub placówki, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady
rodziców, organizacji związkowej działającej na
terenie szkoły/placówki.
4. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady rodziców, reprezentującej
nauczyciela organizacji związkowej.
5. Nagroda, o której mowa w ust. 3 i 4, może
być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole (placówce) co najmniej roku.
6. Kandydatura do nagrody Starosty Nyskiego
zgłoszona przez dyrektora szkoły lub placówki,
radę szkoły, radę rodziców, organizację związkową
działającą na terenie szkoły/placówki, powinna
uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej.
Opinię dołącza się do wniosku w postaci wyciągu
z protokołu posiedzenia rady pedagogicznej.
7. Wysokość nagrody Starosty Nyskiego ustala
się na poziomie nie niższym niż 65% i nie wyższym
niż 110% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego posiadającego tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, a wysokość nagrody
dyrektora ustala się na poziomie nie niższym niż
25% i nie wyższym niż 60% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego
tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym.
8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi,
który wyróżnia się swymi osiągnięciami w pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w szczególności:
1) prezentuje wzorową kulturę osobistą;
2) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe;
3) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej;
4) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami;
5) skutecznie działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz zapobiegania i zwalczania
przejawów patologii społecznej wśród dzieci i mło-
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dzieży, w szczególności przejawów agresji, narkomanii i alkoholizmu,
6) osiąga wzorowe rezultaty w pracy wychowawczej z uczniami,
oraz spełnia nie mniej niż 3 wymienione poniżej
warunki:
1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły podejmując różne inicjatywy w organizowaniu imprez
ogólnoszkolnych i środowiskowych;
2) podejmuje działania dydaktyczne i wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków;
3) wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom edukacyjnym i wychowawczym opracowuje i wdraża własne programy autorskie;
4) osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu
uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych;
5) prowadzi zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli
i lekcje otwarte dla rodziców;
6) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje, opracowania naukowe oraz metodyczne;
8) wypełnia z zaangażowaniem inne zadania na
rzecz szkoły;
9) podejmuje inną działalność oświatowo – wychowawczą w środowisku.
9. Nauczycielom, którym powierzono funkcje
dyrektorów, może być przyznana nagroda za wyróżniającą pracę i osiągnięcia w kierowanej przez
siebie szkole lub placówce, a w szczególności za:
1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły lub
placówki;
2) wyróżniającą dbałość i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
4) realizowanie działań inwestycyjnych;
5) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z innych źródeł;
6) podejmowanie działań mających na celu
uczestnictwo szkoły/placówki w programach dla
dzieci i młodzieży finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa;
7) terminowe i należyte wywiązywanie się
z obowiązków wobec organu prowadzącego w zakresie realizowania jego postanowień, sprawozdawczości i przekazywania informacji,
8) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
oraz wdrażaniu nowych coraz lepszych programów nauczania;
9) umiejętność stwarzania możliwie optymalnych warunków pracy na rzecz realizacji zadań
dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
szkoły lub placówki potwierdzoną zwłaszcza wynikami badań mierzenia jakości pracy szkoły oraz
przeprowadzonymi kontrolami zewnętrznymi;
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10) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie
estetyki w pomieszczeniach szkoły, ładu i porządku wokół niej;
11) skuteczne, różnorodne promowanie placówki i podnoszenie jej pozycji w środowisku.
10. Nagrody Starosty Nyskiego oraz dyrektora
są przyznawane 14 października każdego roku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach nagroda może być
przyznana w innym terminie.
11. Termin składania wniosków o nagrodę Starosty Nyskiego i dyrektora szkoły/placówki ustala
się do dnia 20 września, z zastrzeżeniem ust. 10.
12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom oraz pisemne zawiadomienie o przyznanej nagrodzie, które umieszcza się
w jego teczce akt osobowych.
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do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry
w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/211/08 Rady
Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

§ 7.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia
oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty
Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za
dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności
662

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
Mirosław Aranowicz
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UCHWAŁA NR XXXV/187/09
RADY GMINY BRANICE
z dnia 17 marca 2009 r.
(uchwała zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)*

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz. 728, z późn. zm.), Rada Gminy Branice
uchwala, co następuje:

go zwolnienia z opłat i określenia trybu ich pobierania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowite-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach.

§ 2. Ustala się tabelę odpłatności za usługi
opiekuńcze stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/103/00 Rady
Gminy Branice z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie
zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Przewodniczący
Rady Gminy Branice
Władysław Lenartowicz

*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu – skarga Nr NK.III.-KK-091418/2009 z dnia 14 maja 2009 r.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXV/187/09
Rady Gminy Branice
z dnia 17 marca 2009 r.
Warunki przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i określenia
trybu ich pobierania
1. Osobom samotnie gospodarującym oraz
osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych
osób, a są jej pozbawione, przysługuje świadczenie w formie usług opiekuńczych.
2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług
opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie zamieszkujące oraz rodziny, w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.
3. Usługi opiekuńcze przyznawane są przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
na wniosek:
osoby zainteresowanej, jej rodziny lub sąsiadów,
przedstawiciela ustawowego osoby zainteresowanej,
lekarza,
pielęgniarki środowiskowej,
pracownika socjalnego OPS,
za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
4. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane także
z urzędu po powzięciu przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Branicach informacji o osobie, która
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
5. Kierownik OPS wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie usług opie-
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kuńczych, w której ustala się m.in. ilość godzin
świadczonych usług opiekuńczych oraz wysokość
odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę.
6. Okres, wymiar i zakres przyznanych usług
opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia
świadczeniobiorcy oraz jego sytuacji rodzinnej
ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze
rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy
na ten cel.
7. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie:
Zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych,
a w szczególności: przygotowania posiłków
z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza,
zakupu potrzebnych produktów i artykułów żywnościowych, pomocy przy spożywaniu posiłków
oraz załatwianiu spraw urzędowych, opłacaniu
rachunków – za zgodą świadczeniobiorcy,
Sprawowania podstawowej opieki higieniczno
– sanitarnej tzn.: zapewnienia higieny otoczenia
(sprzątanie, mycie okien przynajmniej raz na
3 miesiące), zapewnienia higieny osobistej (mycie,
kąpiel, pranie, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,),
Pielęgnacji zaleconej przez lekarza (zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, w razie
potrzeby zamawianie wizyt lekarskich, nadzór
w przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarza, realizacja recept),
Zapewnienia w miarę możliwości kontaktów
z otoczeniem.
8. Świadczenia w formie usług opiekuńczych
przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
9. Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej zwracają poniesione przez gminę wydatki
za usługi opiekuńcze w części lub w całości,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek
pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej,
może w drodze decyzji administracyjnej częściowo
lub całkowicie zwolnić z ponoszenia odpłatności za
usługi opiekuńcze na czas określony.
11. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze w przypadku śmierci
osoby samotnej, nieposiadającej małżonka, wstępnych oraz zstępnych.
12. Należności z tyt. odpłatności za usługi
opiekuńcze świadczeniobiorcy zobowiązani są
wnosić w Banku Spółdzielczym w Branicach na
konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Branicach
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w rozliczeniach miesięcznych, do 5 dnia każdego
następnego miesiąca po wykonaniu usługi.
13. Brak odpłatności za usługi opiekuńcze za
zasadach określonych w niniejszej uchwale, skutkować będzie wstrzymaniem świadczenia usług od
pierwszego dnia następującego po miesiącu,
w którym opłatę należało uiścić.
14. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
stanowiący podstawę ustalenia wysokości odpłatności za te usługi na zasadach określonych w niniejszej uchwale, ustalany jest corocznie zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Branicach.
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15. Koszt, o którym mowa w pkt 14, ustalany
jest w terminie do końca stycznia na podstawie rzeczywistych kosztów usług poniesionych przez Ośrodek w poprzednim roku budżetowym, z tym że ww.
koszt na rok 2009 ustalony zostanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym uchwała Rady
Gminy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i określenia trybu ich
pobierania wejdzie w życie.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXV/187/09
Rady Gminy Branice
z dnia 17 marca 2009 r.
Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
Dochód netto wyrażony w % na osobę
samotnie gospodarującą lub osobę w
rodzinie ustalony zgodnie z ustawowym
kryterium dochodowym określonym
w art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej
do 100%
od 101% - 150%
od 151% - 200%
od 201% - 250%
od 251% - 300%
od 301% - 350%
od 351% - 400%
powyżej 400%

Wysokość odpłatności wyrażona w procentach
ustalona od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych
osoby samotnie
gospodarująca

osoba w rodzinie

nieodpłatnie
5%
10%
15%
30%
50%
70%
100%

nieodpłatnie
10%
20%
30%
50%
70%
100%
100%
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UCHWAŁA NR XXVI/180/2009
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice
obejmującego obszar wsi Niwki

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 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chrząstowice, przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/

269/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29
sierpnia 2006 r. Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1. Treść uchwały zawarta jest w rozdziałach:
Rozdział 1
Rozdział 2

Ustalenia ogólne
Określenie zasad ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego

§2-4
§5-7
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Rozdział 3

Rozdział 4

Rozdział 5

Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8

Rozdział 9

Rozdział 10

Rozdział 11

Rozdział 12

Rozdział 13

Określenie zasad ochrony
środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego
Określenie zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
Parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania
terenu
Ustalenia szczegółowe dla
terenów
Zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej
i gospodarowania odpadami
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania
terenów
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
Stawki procentowe, na
podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustalenia końcowe
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§ 8 - 13

§ 14

§ 15
§ 16 - 31

§ 32 - 33
§ 34 - 35
§ 36

§ 37

§ 38
§ 39

§ 40

Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 2.1. Przedmiotem uchwały jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chrząstowice wsi Niwki w granicach administracyjnych wsi z wyłączeniem obszaru objętego
uchwałą Nr XLIII/221/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 lutego 2002 r.
2. Określone, w § 2 ust. 1, granice obszaru objętego planem wynikają z ustaleń uchwały Rady
Gminy Chrząstowice w sprawie „Przystąpienia do
sporządzenia miejscowych 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 Przestrzen-
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nego Gminy Chrząstowice, z oznaczeniem granic
obszaru objętego planem, w skali 1: 10 000;
2) załącznik nr 2 –rozstrzygnięcia Rady Gminy
Chrząstowice o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu planu miejscowego;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy
oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych Gminy.
4. W rysunku planu określono następujące
obowiązujące ustalenia planu:
1) granice obszaru objętego planem, tożsame
z granicami administracyjnymi wsi;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) cyfrowo - literowe symbole identyfikujące tereny o określonym przeznaczeniu;
5) obrysy i symbole obiektów podlegających
ochronie konserwatorskiej dla których w planie
zapisuje się szczegółowe ustalenia;
6) granice stref, dla których w planie zapisuje
się ustalenia, wyszczególnionych w legendzie rysunku planu.
5. Pozostałe oznaczenia zawarte w rysunku
planu są informacjami, nie ustaleniami planu.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale planu lub uchwale – należy przez to
rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Chrząstowice, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia
10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały,
zawierający 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
przestrzennym,
6) terenie – należy przez to rozumieć obszar
wyznaczony liniami rozgraniczającymi, z cyfrowo
literowymi symbolami identyfikującymi przeznaczenie. Ustalenia dla terenu obowiązują dla działek
i dla zespołu działek pod inwestycje, położonych
w jego granicach, posiadających cechy działki
budowlanej w rozumieniu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
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7) procencie terenów zabudowanych Pz – należy przez to rozumieć parametr określany jako %
maksymalny, będący ilorazem: sumy powierzchni
zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnętrznym obrysie murów wszystkich budynków
położonych w granicach działki lub nieruchomości,
do jej powierzchni, przemnożony przez 100%;
8) procencie terenów biologicznie czynnych Pb
– należy przez to rozumieć parametr określany
jako % minimalny, będący ilorazem: sumy wszystkich powierzchni biologicznie czynnych położonych w granicach działki lub nieruchomości, do jej
powierzchni, przemnożony przez 100%;
9) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość budynku,
zgodną z przepisami odrębnymi i określoną za pomocą jednego lub dwu parametrów takich jak:
nieprzekraczalna ilości kondygnacji nadziemnych
wraz z poddaszem użytkowym i liczona w metrach
nieprzekraczalna wysokość budynku do kalenicy,
z dopuszczeniem dodatkowo w bryle budynku
lokalnych dominant o indywidualnych wysokościach, z zastrzeżeniem, iż rzut dominanty nie może przekroczyć 5 % powierzchni zabudowy tego
budynku;
10) strefie - należy przez to rozumieć obszar
podlegający dodatkowym ustaleniom, którego
granice wynikają 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 rozumieniu przepisów odrębnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z uchwały;
12) przynależnym zagospodarowaniu terenu – należy przez to rozumieć, iż w granicach danego terenu
dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego 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 gospodarcza, powierzchnie zielone,
zieleń urządzoną, miejsca na odpady, ogrodzenia,
małą architekturę, zadaszenia, pergole, tarasy, budowle terenowe takie, jak podjazdy, schody, rampy,
place zabaw, oczka wodne, urządzenia ogrodowe,
elementy reklamowe wolnostojące i związane
z obiektami budowlanymi, obiekty, sieci, przyłącza
i urządzenia związane z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwarantowaniem do
nich dostępności komunikacyjnej;
13) infrastrukturze technicznej - należy przez to
rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne
lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi
obiekty służące do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji zaopatrzenia w wodę,
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania
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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 rozumieć zgodnie z ich definicjami ustalonymi
w przepisach odrębnych.
§ 4.1. Na rysunku planu wyznaczono następujące tereny, które oznaczono kolejnymi numerami
porządkującymi wraz z przypisanymi im symbolami
przeznaczenia podstawowego:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej M:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– MN1,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MN2,
c) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej –
ML;
2) tereny zabudowy usługowej – U:
a) tereny zabudowy usługowej oświaty – UO,
b) tereny zabudowy usługowej straży pożarnej
– UI,
c) tereny zabudowy usługowej rekreacji – UR;
3) tereny rolnicze R:
a) tereny rolnicze z zabudową rolniczą – R1,
b) tereny rolnicze– R2,
c) tereny rolnicze z zabudową rolniczą i agroturystyczną – R3,
d) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych –
RM;
4) tereny zieleni Z:
a) tereny obsługi leśnictwa – ZU,
b) tereny lasów – ZL,
c) tereny zieleni dolesień – ZLd;
5) tereny komunikacji K:
a) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej –
KDZ,
b) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej –
KDD,
c) tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo –
jezdnych – KDW.
2. Dla każdego terenu wyodrębnionego w planie za pomocą linii rozgraniczających, w tekście
uchwały w § 16 - 33 ustala się szczegółowe:
przeznaczenia, sposoby zagospodarowania i użytkowania: terenów, budynków i budowli, a także
odpowiadające poszczególnym przeznaczeniom:
nakazy, zakazy i dopuszczenia.
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Rozdział 2
Określenie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. W planie z uwagi na ochronę ładu przestrzennego, dla wyodrębnionych terenów obowiązują odpowiednio następujące ustalenia:
1) ustala się wymóg stopniowej przebudowy lub
wymiany istniejącej zabudowy i zagospodarowania
powodującego degradację otoczenia i obniżenie estetyki 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 naturalnych 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 prefabrykowanych lub z paneli blaszanych oraz ogrodzeń
pełnych na całej szerokości frontu działki;
3) dopuszcza się adaptację istniejącego zagospodarowania i istniejącej zabudowy, z zakazem
powiększania rzutu budynku od strony drogi publicznej, z możliwością wymiany zabudowy na
nową, dopuszczenie nie dotyczy stref wykluczających możliwość zabudowy.
§ 6.1. Zabudowa winna być kształtowana indywidualnie, w sposób i przy użyciu materiałów
gwarantujących uzyskanie wysokiego standardu
rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.
2. Dla nowych, odbudowywanych i przebudowywanych budynków mieszkalnych, usługowych
i gospodarczych, należy stosować charakterystyczne dla rejonu materiały i kolorystykę, w tym:
1) elewacje budynków:
a) tynki, cegły, ceramiczne materiały licowe,
drewno, elementy stalowe systemowe i szkło,
b) zakaz zewnętrznych okładzin z tworzyw
sztucznych, 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.
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3. Dla obiektów przemysłowych dopuszcza się
stosowanie materiałów elewacyjnych i pokrycia
dachowego 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 osiągnięcia 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 istniejących niezabudowanych obowiązuję
pozostałe parametry zagospodarowania.
§ 7. Ustala się następujące zasady lokalizacji
i realizacji nośników reklamowych i elementów
informacji wizualnej:
1) będących indywidualnymi budowlami:
a) wyklucza reklamy wolnostojące w granicach
stref ochrony konserwatorskiej;
2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami:
a) wyklucza się możliwość zasłaniania całości
lub przeważających powierzchni elewacji frontowych budynków, od strony przestrzeni publicznych, nośnikami reklamowymi, zakaz nie dotyczy
ścian szczytowych bez otworów okiennych,
b) wyklucza się sytuowanie na budynkach nośników reklamowych wymagających dodatkowej
konstrukcji,
c) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomości z zastrzeżeniem, że nie mogą być wyższe niż ogrodzenie;
3) ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku do nośników reklamowych i informacyjnych
związanych z krótkoterminowymi zdarzeniami
sportowymi i kulturalnymi;
4) ustalenia powyższe nie obowiązują w stosunku do nośników reklamowych i informacyjnych, dla których do dnia wejścia w życie planu,
wydano ostateczne decyzje lub przyjęto zgłoszenia, w przypadku ich przebudowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać odpowiednio ustalenia pkt 1 i 2.
Rozdział 3
Określenie zasad ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§ 8. Dla wszystkich terenów położonych
w granicach opracowania planu obowiązują odpowiednio następujące ustalenia związane z ochroną
środowiska, przyrody:
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1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na
środowisko jest obligatoryjnie wymagane w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem
przedsięwzięć związanych z prowadzoną rolniczą
i leśną działalnością produkcyjną, realizacją dróg,
uzbrojenia i zabezpieczenia terenu, pod warunkiem
dotrzymania wszelkich ograniczeń i wymogów
wynikających z przepisów odrębnych;
2) zakazuje się lokalizacji obiektów i urządzeń,
przekraczających standardy ochrony środowiska
i oddziaływujących poza granice działki, do której
jej właściciele lub użytkownicy posiadają prawo
dysponowania;
3) zakazuje się jakiejkolwiek działalności gospodarczej związanej ze: składowaniem odpadów;
4) dopuszczenie krótkoterminowego gromadzenia odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych w granicach działek, na których są wytwarzane lub przeznaczane do wykorzystania w ich
granicach;
5) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej której prowadzenie może przekraczać
standardy ochrony środowiska, w szczególności w
zakresie dopuszczalnych, wartości określonych
obowiązującymi przepisami odrębnymi, emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu, wibracji, odorów;
6) dopuszcza się wycięcia lub przesadzenia
drzew kolidujących z podstawowym i dopuszczonym przeznaczeniem terenu, pod warunkiem kompensacji wycinanej zieleni w granicach posiadanej
własności lub we wskazanych przez Gminę obszarach przestrzeni publicznej.
§ 9.1. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
1) nakazuje się spełnienie normatywów w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym
hermetyzację procesów technologicznych, ograniczając emisję zanieczyszczeń;
2) nakazuje się stosowanie paliw ekologicznych, o niskiej zawartości związków siarki oraz
technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń.
2. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska:
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 budowlanych i urządzeń przekraczających dopusz-
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czalne poziomy hałasu w środowisku, powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu oraz
linie elektroenergetyczne, w granicach oraz z bezpośrednim sąsiedztwie terenów o przeznaczeniach
wynikających z przepisów odrębnych;
2) w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie głównych
tras komunikacyjnych w przypadku przekroczenia
obowiązujących norm należy stosować odpowiednie zabezpieczenia akustyczne związane bezpośrednio z budynkiem lub będące samodzielnymi
budowlami;
3) wskazuje się przeznaczenia odpowiadające terenom wymienionym w art. 113 ustawy prawo
ochrony środowiska, dla których dopuszczalny poziom hałasu określają przepisy odrębne:
a) tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową: MN1, MN2, ML, RM,
b) tereny przeznaczone pod budynki związane
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i młodzieży: UO,
c) tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo –
usługowe: 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 zanieczyszczeniami wypłukanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami
z maszyn i pojazdów, jak również przed ściekami
z baz transportowo - sprzętowych, parkingów
i wszystkich innych terenów, na których, ze
względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania, może wystąpić zagrożenie zanieczyszczeniem,
poprzez zastosowanie, utwardzenia nawierzchni,
lokalnej kanalizacji, systemów separacji zanieczyszczeń ropopochodnych;
2) utrzymanie, ochrona i odtworzenie istniejących ciągów melioracyjnych;
3) dla realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych takich jak drogi, parkingi,
nakazuje się zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń, stosownie do ustaleń
wynikających z dokumentacji hydrogeologicznej
lub innych dokumentacji wymaganych w trybie
przepisów odrębnych.
§ 12. W zakresie ochrony terenów zieleni
i wartości krajobrazowych nakazuje się:
1) ochronę zieleni o walorach kompozycyjnych
stanowiącą charakterystyczne elementy krajobrazu
kulturowego, takich jak: pojedyncze drzewa, aleje,
szpalery, zieleń przywodna;
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2) wymianę, nie likwidację, zdegradowanych
lub kolidujących z poszerzeniem jezdni bądź rozbudową wzdłuż pasa drogi infrastruktury technicznej szpalerów drzew na jedno- lub dwugatunkowe;
3) ochronę szaty roślinnej w celu zwiększenia
stopnia lesistości, poprzez zwiększenia powierzchni zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i nadrzecznych;
4) w ramach modernizacji istniejących a także przy
trasowaniu i projektowaniu nowych dróg, każdorazowo
uwzględniać możliwość realizacji zieleni urządzonej
w postaci: szpalerów drzew, grup zieleni, w zależności
od możliwości wynikających z szerokości dróg w ich
liniach rozgraniczających.
§ 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
zawarte 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 muraw napiaskowych,
b) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem zieleni okalającej,
c) zachowanie pasów roślinności wzdłuż rowów melioracyjnych i cieków,
d) przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk, 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 przeciwpowodziową oraz budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
c) likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.
3. Ustala się strefy SK-5 - występowania gatunków roślin chronionych
1) Strefę SK-5.3 – ochrony Kukułki szerokolistnej,
2) Strefę SK-5.4 – ochrony Lilii złotogłów,
3) Strefę SK-5.6 – ochrony Paprotki zwyczajnej.
4. W zasięgu stref SK-5 obowiązują przepisy
odrębne zapewniające ochronę wskazanych gatunków roślin.
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Rozdział 4
Określenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 14.1. Wskazuje się, chronione na mocy planu, obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, zaznaczone w rysunku planu szrafem oraz
symbolem tożsamym z numerem ewidencyjnym
obiektu:
1) OE-95 – remiza strażacka z 1894 roku, na
skrzyżowaniu ul. Wiejskiej;
2) OE-96 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 8;
3) OE-97 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 14;
4) OE-98 – budynek gospodarczy z początku
XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 14;
5) OE-99 – dawna szkoła z początku XX wieku,
położona przy ul. Wiejskiej 17;
6) OE-100 – leśniczówka z początku XX wieku,
położona przy ul. Wiejskiej 22;
7) OE-101 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 26;
8) OE-102 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 28;
9) OE-103 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 35;
10) OE-104 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 38;
11) OE-105 – zabudowania gospodarcze z początku XX wieku, położone przy ul. Wiejskiej 38;
12) OE-106 – dom z 1906 roku, położony przy
ul. Wiejskiej 40;
13) OE-107 – dom z 1906 roku, położony przy
ul. Wiejskiej 42;
14) OE108 – zabudowania gospodarcze z początku XX wieku, położone przy ul. Wiejskiej 42;
15) OE-109 – dom z końca XIX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 44;
16) OE-110 – zabudowania gospodarcze z początku XX wieku, położone przy ul. Wiejskiej 44;
17) OE-111 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 45;
18) OE-112 – zabudowania gospodarcze z początku XX wieku, położone przy ul. Wiejskiej 45;
19) OE-113 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 47;
20) OE-114 – dawna karczma z początku XX
wieku, położona przy ul. Wiejskiej 27;
21) OE-115 – dom z początku XX wieku, położony przy ul. Wiejskiej 25.
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 roz-

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 37

– 2489 –

mieszczenia, detalu architektonicznego oraz materiałów elewacyjnych;
2) zakazy:
a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz
zmiany wyglądu elewacji w sposób zacierający
cechy stylistyczne historycznego obiektu,
b) wykonywania częściowego remontu elewacji, np. części mieszkalnej w celu dostosowania do
usług handlu, w sposób dekomponujący całościowy układ elewacji, dopuszcza się taki remont,
jeżeli część elewacji ulegnie zniszczeniu w sposób
zagrażający bezpieczeństwu lub wyraźnie szpecący,
c) usuwania historycznego detalu architektonicznego oraz historycznych elementów budynku
takich jak: rysunek muru ryglowego, układ okładziny drewnianej, nisza kapliczkowa w murze itp.,
w przypadku ich zniszczenia ustala się konieczność odtworzenia w tej samej formie,
d) lokalizacja reklam wolnostojących na działce,
na której znajduje się budynek OE;
3) dopuszczenia:
a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy w polu
wyznaczonym zapisami planu, przy utrzymaniu
stylu budynku oraz, w części dobudowywanej,
skali, wysokości, spadków dachu.
3. Na mocy planu obejmuje się ochroną następujące obiekty tradycyjne, istotne w krajobrazie
przestrzennym i kulturowym wsi:
1) OT 1 - drewniana dzwonnica słupowa
w Niwkach;
2) OT 2 - drewniany krzyż pielgrzymi w Niwkach.
4. Dla obiektów tradycyjnych ustala się:
1) nakazy:
a) utrzymania w dobrym stanie technicznym,
b) utrzymania lokalizacji,
c) utrzymania funkcji,
d) utrzymania zasadniczych elementów kompozycji, proporcji oraz stylu obiektu.
5. Wyznacza się strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej B: ochrony rzędowego układu ruralistycznego.
6. Dla strefy B 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
zabudowy do istniejącej sąsiedniej zabytkowej
w zakresie linii zabudowy, wysokości, ilości i wysokości kondygnacji, wysokości kalenicy, sposobu
kształtowania dachu oraz wielkości rzutu,
d) kształtowanie zabudowy o podłużnym rzucie
w proporcjach szerokości do długości 2:1 lub bardziej podłużnej,
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e) nawiązanie do historycznego układu zabudowy poprzez lokalizowanie zabudowy przy drodze publicznej, tj. od strony jednostki 3KDD,
w układzie prostopadłym do drogi, w głębi działki
w układzie równoległym,
f) nawiązanie do historycznego rozplanowania
funkcji zabudowy przez lokowanie funkcji mieszkalnej od strony drogi publicznej, tj. od strony
jednostki 3KDD, natomiast zabudowy gospodarczej, garaży w głębi działki,
g) stosowanie dachów dwuspadowych przy
drodze publicznej w układzie szczytowym, w głębi
działki w układzie kalenicowym,
h) dla zabudowy usługowej związanej z funkcją
sakralną oraz straży pożarnej: przy rozbudowie,
dobudowie nowych obiektów nawiązanie skalą,
kubaturą, wysokością i ilością kondygnacji, geometrią dachu do zabudowy ewidencyjnej występującej na tej samej działce;
2) zakazy:
a) umieszczanie wolnostojących reklam wielkogabarytowych;
3) dopuszczenia:
a) zmiany funkcji z mieszkaniowej na usługową
i z gospodarczej na mieszkaniową lub usługową
przy zachowaniu zewnętrznej formy zabudowy
zabytkowej,
b) zabudowa w granicy działki.
7. W obszarze objętym planem obowiązują
przepisy odrębne dotyczące postępowania w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje
przypuszczenie, że jest on zabytkiem.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 15.1. W obszarze objętym planem występują
następujące tereny zaliczane do przestrzeni publicznych w rozumieniu ustawy i przepisów odrębnych. Są to:
1) tereny dróg publicznych:
a) zbiorczych o symbolu: KDZ,
b) dojazdowych o symbolach: KDD.
2. W granicach przestrzeni publicznych:
1) dopuszcza się realizację elementów małej architektury związanych z wyposażeniem terenów
publicznych;
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 zagospodarowania terenu, w tym zabudowy, ogrodzeń.
3. Dla realizacji uzbrojenia i wyposażenia obszaru objętego planem, plan rezerwuje tereny położone wewnątrz linii rozgraniczających tereny dróg
i tereny komunikacji pieszej, wskazuje lokalizacje
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i przebiegi istniejących lub planowanych obiektów,
sieci i urządzeń infrastruktury 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- 5 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 przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) działka budowlana winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni:
– dla zabudowy bliźniaczej, dla dwóch działek,
odpowiednio: 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
parkingowe dla samochodów osobowych lub dostawczych lub garażu i co najmniej 3 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych lub dostawczych dla każdego nowego 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 odrębnymi, 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
użytkowania terenu) zgodnie z przepisami odrębnymi,
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b) lokalizowania funkcji usługowych przede
wszystkim w parterach budynków z dopuszczeniem przystosowania do tych funkcji innych kondygnacji,
c) realizacji dróg wewnętrznych o szerokości
w liniach rozgraniczających minimum 5 m, w miarę możliwości o szerokości odpowiadającej drogom
publicznym dojazdowym, w terenach zabudowanych należy tyczyć je w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania, w miarę możliwości bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zlokalizowanych
w pasie drogowym,
d) lokalizowanie zabudowy w granicy działki
wyłącznie na istniejących działkach niespełniających normatywnych wymogów szerokości oraz
w przypadku zabudowy bliźniaczej;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 17.1. Wyznacza się tereny o symbolach MN2
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami: 1- 2 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 rzemieślnicze, wraz z przynależnym
zagospodarowaniem.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) działka budowlana winna spełniać wymogi
szerokości i powierzchni minimalnych: odpowiednio min. 18,0 m i min. 700 m2 oraz maksymalnych: odpowiednio 25 m i 1300 m2,
b) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynku: dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkiem lub wielospadowe o nachyleniu 25 stopni
- 50 stopni, z zastrzeżeniem ustaleń wynikających
z ochrony dziedzictwa kulturowego,
c) lokalizacja w granicach działki budowlanej
dla 1 lokalu mieszkalnego co najmniej 2 miejsca
parkingowe 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 dopuszczonych, z wyłączeniem powierzchni pomocniczych,
technicznych i gospodarczych,
d) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6;
2) zakazy:
a) lokalizacji usług wymagających składowania
elementów prefabrykowanych lub odpadów na
otwartym terenie działki,
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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 działalności gospodarczej, lokalizowanej zarówno
w pomieszczeniach zintegrowanych z budynkiem jak
i wolnostojącym 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
użytkowania terenu) zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) realizacji dróg wewnętrznych o szerokości
w liniach rozgraniczających minimum 5 m, w miarę możliwości o szerokości odpowiadającej drogom
publicznym dojazdowym, w terenach zabudowanych należy tyczyć je w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania, w miarę możliwości bez naruszania trwałych, istniejących ogrodzeń, zieleni i trwałych urządzeń zlokalizowanych
w pasie drogowym,
c) lokalizowanie zabudowy w granicy działki
wyłącznie na istniejących działkach niespełniających normatywnych wymogów szerokości oraz
w przypadku zabudowy bliźniaczej;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 18.1. Wyznacza się tereny o symbolach ML zabudowy rekreacji indywidualnej: 1- 18 ML.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
ML obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa rekreacyjna indywidualna wraz z przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) działka budowlana winna spełniać wymogi
minimalnych szerokości i powierzchni:
min. 18,0 m i min. 800,0 m,
b) poziom posadowienia posadzki parteru: nie
wyżej niż 40 cm w odniesieniu do najwyższego
punktu projektowanego poziomu terenu na linii
odpowiedniej elewacji,
c) forma dachów, dotyczy głównych połaci dachu budynku: dwuspadowe z naczółkiem lub wielospadowe o nachyleniu 30 stopni- 50 stopni,
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d) lokalizacja w granicach działki budowlanej
tylko jednego budynku letniskowego z ewentualną
funkcją garażowo gospodarczą włączona w podstawową bryłę budynku,
e) lokalizacja w granicach działki budowlanej
przynajmniej jednego miejsca parkingowego,
f) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6;
2) zakazy:
a) lokalizacja wolnostojących budynków gospodarczych i garaży,
b) stosowanie pełnych ogrodzeń, jak: mur, panele betonowe lub blaszane,
c) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych
przęseł betonowych,
d) stosowanie dachów o rożnym kącie nachylenia połaci oraz o przesuniętych w pionie kalenicach;
3) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 19.1. Wyznacza się teren o symbolu UO zabudowy usługowej oświaty: 1UO.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UO
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa związana
z oświatą, taka jak szkoły, przedszkola, ośrodki
szkoleniowe, wraz z przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenu 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 indywidualne,
c) kompleksowe zagospodarowanie działki wraz
z przedpolem od strony drogi,
d) lokalizacja w granicach działki budowlanej
dla każdych 50 m2 powierzchni zabudowy usługowej jednego miejsca parkingowego dla samochodów osobowych;
2) zakazy:
a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych
przęseł betonowych,
b) stosowanie dachów i rożnym kącie nachylenia połaci 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 wyznaczonych stref.
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§ 20.1. Wyznacza się teren o symbolu UI - zabudowy usługowej straży pożarnej: 1UI.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UI
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa straży pożarnej, wraz z przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenu 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;
3) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 21.1. Wyznacza się teren o symbolu UR - zabudowy usługowej rekreacji: 1UR.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: UR
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa usług
sportu: boiska, korty, hale sportowe, baseny, 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 dopuszcza się rozwiązania indywidualne,
b) w granicach terenu należy zapewnić minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych;
2) dopuszczenia:
a) lokalizacja obiektów usług gastronomii i hotelarstwa, 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 wyznaczonych stref.
§ 22.1. Wyznacza się tereny o symbolu R1 –
tereny rolnicze z zabudową rolniczą: 1-2R1.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
R1 obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu - rolnicze, w tym: grunty orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy
sadownicze, ogrodnicze, zieleń śródpolna, drogi
i ścieżki śródpolne, stałe i sezonowe wody po-

Poz. 664

wierzchniowe 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 szczególności cieków,
d) wkomponowanie nowych dopuszczonych
obiektów w istniejące otoczenie,
e) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6;
2) zakazy:
a) realizacja nowych obiektów lub przebudowa
istniejących bez uprzedniego uzbrojenia terenu w
zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych;
3) dopuszczenia:
a) adaptacja istniejącej zabudowy,
b) lokalizacja zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych o powierzchni średniego gospodarstwa rolnego w Gminie,
c) działalność gospodarcza związana z rolnictwem,
d) realizacja nowych obiektów budowlanych
związanych z działalnością rolniczą, dla których
obowiązuje forma dachów: – dwuspadowa, dwuspadowa z naczółkiem lub wielospadowa o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni,
e) urządzenie stawów hodowlanych oraz lokalizacja urządzeń i obiektów służących prowadzeniu
gospodarki rybackiej z uwzględnieniem przepisów
odrębnych;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 23.1. Wyznacza się tereny o symbolu R2 tereny rolnicze: 1- 4R2.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
R2 obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu: rolnicze, w tym: grunty orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy
sadownicze, ogrodnicze, zieleń śródpolna, drogi
i ścieżki śródpolne, 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 wewnętrznych,
c) utrzymanie wód powierzchniowych, w szczególności cieków;
2) zakazy:
a) realizacja nowej zabudowy rolniczej;
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3) dopuszczenia:
a) adaptacja istniejącej zabudowy,
b) urządzenie stawów hodowlanych i zbiorników
wodnych oraz lokalizacja urządzeń i obiektów służących prowadzeniu gospodarki rybackiej z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 24.1. Wyznacza się tereny o symbolu R3 –
tereny rolnicze z zabudową rolniczą i agroturystyczną: 1R3, 2R3.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
R3 obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu - rolnicze, w tym: grunty orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy
sadownicze, ogrodnicze, zieleń śródpolna, drogi
i ścieżki śródpolne, stałe i sezonowe wody powierzchniowe wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, agroturystyka.
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) wkomponowanie nowych, dopuszczonych,
obiektów w istniejące otoczenie w sposób nie zakłócający otaczającego krajobrazu, środowiska naturalnego i kulturowego,
d) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6;
2) zakazy:
a) realizacja nowych obiektów lub przebudowa
istniejących bez uprzedniego uzbrojenia terenu
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gwarantującego ochronę wód podziemnych,
b) realizacja obiektów hodowlanych niezwiązanych z hodowlą koni dla terenu o symbolu 2R3;
3) dopuszczenia:
a) adaptacja istniejącej zabudowy,
b) działalność gospodarcza związana z turystyką, rolnictwem i hodowlą /stawy rybne/ dla terenu
o symbolu 1R3,
c) realizacja nowych obiektów budowlanych
związanych z działalnością rolniczą i agroturystyczną, w ilości 1 budynku na 1 gospodarstwo rolne, dla
których obowiązuje forma dachów – dwuspadowa,
dwuspadowa z naczółkiem lub wielospadowa o nachyleniu 25 stopni - 50 stopni,
d) realizacja obiektów związanych z hodowlą:
stadnina koni do 40 DJP
e) realizacja zabudowy możliwa w gospodarstwie rolnym odpowiadającym wielkością średniego gospodarstwa rolnego w Gminie;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
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§ 25.1. Wyznacza się tereny o symbolach RM zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych: 1- 4 RM.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
RM obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – zabudowa zagrodowa wraz z przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) działka budowlana winna spełniać wymogi minimalnych szerokości i powierzchni: min. 14,0 m
i min. 800,0 m,
b) proporcje i lokalizacja obiektów na działce:
rzut budynku w proporcji szerokości do długości
1:3 usytuowany krótszą ścianą do drogi publicznej, w głębi działki drugi budynek usytuowany
dłuższym bokiem równolegle do drogi, zabudowa
lokalizowana przy jednej lub dwu granicach działki
budowlanej przy pozostawieniu wolnej przestrzeni
pośrodku działki oraz między zabudową sąsiadujących działek,
c) forma dachów: dwuspadowe o nachyleniu
30 stopni - 50 stopni,
d) lokalizacja w granicach działki budowlanej
dla 1 lokalu mieszkalnego co najmniej 1 miejsca
parkingowego dla samochodów osobowych lub
dostawczych lub garażu i co najmniej 1 miejsca
parkingowego dla samochodów osobowych lub
dostawczych na każde 50 m dopuszczonego planem lokalu użytkowego, z pominięciem powierzchni gospodarczych i technicznych,
e) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6;
2) zakazy:
a) stosowanie ogrodzeń z prefabrykowanych
przęseł betonowych,
b) 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 RM, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizowanej
zarówno w pomieszczeniach zintegrowanych
z budynkiem jak i wolnostojącym budynku, z zastrzeżeniem iż:
- wielkość działki budowlanej będzie gwarantować obsługę funkcji dopuszczonych w zakresie:
dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych, składowania odpadów,
- prowadzona działalność gospodarcza nie będzie przedsięwzięciem, dla którego na podstawie
przepisów odrębnych obligatoryjnie jest wymagane
lub może być wymagane sporządzenie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu detalicznego, gastronomi,
usług nieprodukcyjnych,
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c) możliwość zabudowy w formie zespołu
zwartej zabudowy lub oddzielnych budynków,
d) przekształcania istniejących poddaszy na lokale mieszkaniowe, z zastrzeżeniem przepisów
odrębnych,
e) zabudowa w granicy działki;
4) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 26.1. Wyznacza się teren o symbolu ZU –
obsługi leśnictwa: 1ZU.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: ZU
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – leśniczówki wraz z
przynależnym zagospodarowaniem.
3. Dla terenu ustala się:
1) nakazy:
a) adaptacja istniejącego zagospodarowania,
b) forma dachów – dwuspadowe, dwuspadowe
z naczółkiem lub wielospadowe o nachyleniu 25
stopni - 50 stopni,
c) w granicach terenu należy zapewnić minimum 2 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych,
d) przestrzeganie ustaleń §§ 5 i 6.
§ 27.1. Wyznacza się tereny o symbolu ZL –
lasów: 1-6ZL.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach: ZL
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – lasy w tym: lasy
państwowe i prywatne, wraz z występującymi
polanami, drogami i ścieżkami śródleśnymi, stałymi
i sezonowymi wodami powierzchniowymi wraz
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne
fragmenty rodzimej przyrody, ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych
zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych,
b) nowe zalesienia nieużytków oraz innych
gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie
z wymogami przepisów odrębnych, wyznaczonych
graficznie w planie,
c) zachowanie lasów w dobrym stanie zdrowotnym i sanitarnym,
d) odtwarzanie kompleksów leśnych przez
kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej
odpowiedniej dla danego siedliska,
e) ograniczanie stosowania zrębów zupełnych
do najsłabszych siedlisk leśnych, prowadzenie
ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób
zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę
gleby i roślinności leśnej;
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2) zakazy:
a) realizacja budowli za wyjątkiem dopuszczonych na podstawie przepisów odrębnych,
b) trwałe osuszanie bagien i obszarów podmokłych, za wyjątkiem przypadków, w których wyniki przeprowadzonych badan i ekspertyz wykluczają
niekorzystny wpływ tego zabiegu na stosunki
wodne,
c) zmiana stosunków wodnych poza działaniami
zmierzającymi do zachowania dobrego stanu sanitarnego;
2) dopuszczenia:
a) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne,
ścieżki dydaktyczne i miejsca widokowe,
b) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich pól
i zagród;
3) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 28.1. Wyznacza się teren o symbolu ZLd –
zieleni dolesień: 1ZLd.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: ZLd
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu – dolesienia na gruntach rolnych, nieużytkach, obszarach wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych oraz istniejących zadrzewień, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne
fragmenty rodzimej przyrody, ze względu na zachowanie różnorodności przyrodniczej, leśnych
zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych,
b) nowe zalesienia nieużytków oraz innych
gruntów nadających się pod zalesienia zgodnie z
wymogami przepisów odrębnych, wyznaczonych
graficznie w planie;
2) dopuszczenia:
a) adaptacja istniejącej zabudowy,
b) trasy turystyczne, rowerowe i hippiczne,
ścieżki dydaktyczne i miejsca widokowe,
c) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich pól
i zagród;
3) ograniczenia:
a) obowiązują ustalenia planu wynikające z wyznaczonych stref.
§ 29.1. Wyznacza się teren o symbolu KDZ –
dróg publicznych klasy zbiorczej: 1KDZ.
2. Ustalenia planu dla terenu o symbolu: KDZ
obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu - powiatowa droga publiczna klasy zbiorczej.
3. Dla terenów ustala się:
1) nakazy:
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a) utrzymanie parametrów:
- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,
- szerokość pasa jezdni według przepisów odrębnych,
b) w przypadku przebudowy obowiązek budowy urządzeń do ujmowania i podczyszczania całości ścieków 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 - takie 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 bezpieczeństwa 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
rozgraniczających do stanu istniejącego.
§ 30.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDD
- dróg publicznych klasy dojazdowej: 1- 4KDD.
2. Ustalenia planu dla terenów o symbolach:
KDD obowiązują w granicach wyznaczonych na
rysunku planu:
1) przeznaczenie terenu - gminna droga publiczna klasy dojazdowej.
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 przepisami odrębnymi na końcach dróg bez przejazdu,
c) pozostawienie istniejących w pasach drogowych obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - takie 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 bezpieczeństwa ruchu,
b) realizacja zieleni oraz urządzeń infrastruktury
technicznej na zasadach określonych w przepisach
odrębnych,
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c) zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania (ogrodzeń, obiektów, innych trwałych
urządzeń) na zasadach określonych w przepisach
odrębnych,
d) wydzielanie ścieżek rowerowych,
e) ograniczenie parametru szerokości w liniach
rozgraniczających do stanu istniejącego.
§ 31.1. Wyznacza się tereny o symbolach KDW
– dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych:
1- 45KDW.
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 przepisami odrębnymi na końcach dróg bez przejazdu,
c) pozostawienie istniejących w pasach drogowych obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - takie 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 bezpieczeństwa 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
rozgraniczających do stanu istniejącego.
Rozdział 7
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 32.1. W planie dla każdego z terenów, wyznaczonych w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązują indywidualne ustalenia parametryczne i wskaźniki 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
czynnych Pb;
4) kolumna 4 - wysokość zabudowy;
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5) kolumna 5 - obowiązujące dla terenu ustalenia strefowe.
§ 33. Dla terenów położonych w miejscowości
Niwki ustala się:
1) dla
1
1MN1
2 MN1
3 MN1
4 MN1
5 MN1

terenów MN1:
2
3
4
30
40
2k/10m
30
40
2k/10m
30
40
2k/10m
30
40
2k/10m
30
40
2k/10m

5
SK-1
SK-1,SN
SK-1
SK-1
SK-1,SN

5
SK-1
SK-1

3) dla
1
1ML
2ML
3ML
4ML
5ML
6ML
7ML
8ML
9ML
10ML
11ML
12ML
13ML
14ML
15ML
16ML
17ML
18ML

5
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1,SN
SK-1
SK-1
SK-1,SN
SK-1,SN
SK-1
SK-1,SN
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1,SN
SK-1

terenów ML:
2
3
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70
20
70

4
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m
1k/7m

4) dla terenów UO:
1
2
3
4
1UO
40 40
2k/12m

5
SK-1

5) dla terenów UI:
1
2
3
1UI
30
20

5
SK-1

4
2k/10m

8) dla terenów R2:
1
2
3
1R2
----2R2
----3R2
----9) dla terenów
1
2
1R3
25
2 R3
25

R1:
3
50
50

4
-------

5
SK-1
SK-1,SN
SK-1

4
2k/10m
2k/10m

5
SK-1
SK1,SN

10) dla terenów: RM
2
3
RM
40
20
RM
40
20
RM
40
20
RM
40
20

4
2k/12m
2k/12m
2k/12m
2k/12m

5
SK-1
SK-1
SK-1
SK-1

11) dla terenów ZU:
1
2
3
1ZU
30
40

4
2k/10m

5
SK-1

1
1
2
3
4

2) dla terenów MN2:
1
2
3
4
1MN2
30
40
2k/10m
2 MN2
30
40
2k/10m
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12) dla terenów ZL:
1
2
3
1ZL
-----

4
---

2 ZL

---

---

---

3
4
5
6

---------

---------

---------

ZL
ZL
ZL
ZL

13) dla terenów ZLd:
1
2
3
1ZLd
-----

4
---

5
SK-1,
SK-5.5,
SK-5.4
SK-1,
SK-5.6
SK-1
SK-1
SK-1,SN
SK-1,SN

5
SK-1

Rozdział 8
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami

6) dla terenów UR:
1
2
3
1UR
30
30

4
3k/16m

5
SK-1

7) dla terenów R1:
1
2
3
1R1
10
70
2 R1
10
70

4
2k/10m
2k/10m

5
SK-1
SK-1

§ 34.1. W planie określa się zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej tj.: sieci,
przyłączy, obiektów technologicznych i inżynierskich (niebędących terenem), które położone są
w granicach innych wyodrębnionych 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 następujące ustalenia ogólne:
1) ustala się w pierwszej kolejności realizację
nowych elementów infrastruktury technicznej
w granicach linii rozgraniczających dróg. Lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń i obiektów
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niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, może nastąpić zgodnie z przepisami
odrębnymi;
2) dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach
ich realizację poza ww. liniami pod warunkiem, że
planowane przebiegi nie są kolizyjne z pozostałymi
ustaleniami planu;
3) przebiegi przyłączy do projektowanych
obiektów, lokalizacja nowych budowli inżynierskich itp. inwestycji, które nie posiadają swojego
jednoznacznego graficznego oznaczenia w rysunku
planu, a określone są, lub wynikają z tekstu
uchwały bądź przepisów odrębnych, mogą być
realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami
wnioskodawców oraz możliwościami poszczególnych dysponentów i użytkowników mediów, przy
zachowaniu pozostałych ustaleń planu;
4) wszelkie oznaczone na rysunku planu przebiegi sieci odnoszą się do podstawowego systemu
zasilania i obsługi;
5) wydzielanie niezależnych nieruchomości dla
inwestycji liniowych lub obiektów technologicznych możliwe jest niezależnie od ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów, jeśli tego
wymagają aktualnie obowiązujące przepisy odrębne i nienaruszone są pozostałe ustalenia planu;
6) ustala się, iż w przypadkach planowania jakichkolwiek prac związanych z remontem, przebudową, przekładką lub budową nowych elementów
infrastruktury technicznej, należy zachować obowiązujące odległości od pozostałych elementów
uzbrojenia i zagospodarowania wg przepisów odrębnych, a także należy posiadać aktualne warunki
techniczne i uzgodnienia, wydane przez właścicieli
i dysponentów poszczególnych mediów, dotyczące konkretnego przedsięwzięcia budowlanego;
7) przebudowy i modernizacje systemów infrastruktury technicznej należy realizować wyprzedzająco lub równolegle z docelowym programem
modernizacji całego obszaru przestrzeni publicznej;
8) dopuszcza się realizację nowej infrastruktury
(po modernizacji obszaru przestrzeni publicznej),
pod rygorem bezwzględnego doprowadzenia całości terenu do stanu poprzedzającego inwestycje,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Dla wszystkich terenów (działek) ustala się
w zależności od potrzeb wyposażenie w sieci:
wodociągową - W, elektroenergetyczną - E, kanalizację sanitarną i deszczową - K, ciepłowniczą - C,
gazową – G a także teletechniczną - T oraz inne
niewymienione z nazwy - I, wraz ze związanymi
z nimi urządzeniami wynikającymi z przepisów
odrębnych oraz przynależnymi im pasami obsługi
technicznej.
4. Dla poszczególnych terenów (działek) w zależności od specyfiki przeznaczenia ustalonego w
planie, uzależnia się możliwość realizacji przedsięwzięć od:
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1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgodnych z ustaleniami § 34 ust. 6 i energii elektrycznej, zgodnych z ustaleniami § 34 ust. 7;
2) rozwiązania dla nich problemów gospodarki
ściekowej, zgodnych z ustaleniami § 34 ust. 8;
3) rozwiązania dla nich problemów w zakresie
dostawy energii cieplnej i gazu, zgodnych z ustaleniami § 34 ust. 9 i 10.
5. Dla poszczególnych terenów (działek) w zależności od specyfiki przeznaczenia ustalonego w
planie, możliwość realizacji przedsięwzięć stymuluje rozwój:
1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustaleniami
§ 34 ust. 11;
2) sieci innych niewymienionych, zgodnie z
ustaleniami § 34 ust. 12.
6. W zależności od potrzeb zagwarantowanie
pełnego 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
pełnego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycznej E, z uwzględnieniem następujących uwarunkowań:
1) realizacji linii kablowych podziemnych, nie
wykluczając możliwości realizacji napowietrznych
linii energetycznych;
2) lokalizacja nowych stacji transformatorowych na działkach wydzielonych, będących we
władaniu dostawcy energii, w terenach zielonych,
bądź w granicach 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 techniczna linii średniego napięcia.
8. W zależności od potrzeb zagwarantowanie
odprowadzenia ścieków do istniejącego i rozbudowywanego 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 uwarunkowań:
1) lokalizacja nowej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnieniem
przepisów odrębnych, w oparciu o koncepcję programową kanalizacji sanitarnej oraz konieczną
dokumentację techniczną, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą drogi, w szczególnych przypadkach dopuszcza się przebieg kanałów przez tereny
działek prywatnych – po uzyskaniu zgody ich właścicieli;
2) wprowadza się zakaz odprowadzania i gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych
(przepis obowiązuje dopiero po realizacji docelowego systemu sieci kanalizacyjnej);
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3) wprowadza się zakaz stosowania systemów
indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków z odprowadzeniem do wód lub ziemi (przepis
obowiązuje dopiero po realizacji docelowego systemu sieci kanalizacyjnej);
4) lokalizacja nowych obiektów technologicznych (przepompowni) tylko na działkach wydzielonych będących we władaniu dysponenta sieci;
5) odwadniania parkingów wydzielonych, placów manewrowych, postojowych i magazynowo
składowych do kanalizacji deszczowej, po ich
uprzednim podczyszczeniu i spełnieniu wymogów
przepisów odrębnych;
6) w razie braku możliwości przyłączenia do
sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej,
dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na
własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych
lub do zbiorników retencyjnych.
9. W zależności od potrzeb, dopuszcza się możliwość pokrycia zapotrzebowania na ciepło - co,
z lokalnych sieci ciepłowniczych:
1) dopuszcza się lokalizację nowych sieci ciepłowniczych w liniach rozgraniczających dróg
z uwzględnieniem 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 modernizowanych obowiązek stosowania tzw. „czystych”
paliw, które ograniczają wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza;
4) dopuszcza się możliwość pokrycia zapotrzebowania w ciepło realizowane w oparciu o zasilanie energią elektryczną.
10. W zależności od potrzeb zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na gaz z rozbudowywanej
sieci gazowej G, dla celów bytowych, przemysłowych i oraz celów grzewczych, z uwzględnieniem
następujących uwarunkowań:
1) odległości podstawowe projektowanych gazociągów od obiektów terenowych w zależności
od rodzaju obiektu określają przepisy odrębne.
11. Zapewnienie dostępu do istniejącej i rozbudowanej sieci telekomunikacyjnej z dążeniem do
skablowania 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 nieeksponowanych, przy zachowaniu
wszystkich wymogów lokalizacyjnych i formalno
prawnych;
2) zakaz lokalizacji stacji, urządzeń nadawczych
i centrali telekomunikacyjnych w bezpośrednim
sąsiedztwie, to jest w odległości mniejszej niż 30 m
od budynków funkcji MN1, MN2, ML, UO, RM.
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12. Możliwość realizacji sieci innych tj.: telewizja kablowa, alarmowa, itp.
§ 35.1. 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
odpadów komunalnych i odpadów produkcyjnych
w granicach działek na których są wytwarzane;
3) dopuszcza się utworzenie punktu odbioru
i tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki,
przepracowane oleje itp.) przy zachowaniu
wszystkich ustaleń strefowych;
4) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami 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 gromadzenia odpadów, dostosowane do technologii ich wywozu i utylizacji;
7) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami,
mogącej mieć negatywny wpływ na wody powierzchniowe;
8) dla wszystkich posesji obowiązek zawarcia
odpowiednich umów (z uprawnionymi przedsiębiorstwami) zapewniających ciągły odbiór odpadów;
9) dla wszystkich podmiotów gospodarczych
obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno prawnego z zakresu gospodarki odpadami,
zgodnego z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 36. Ustala się następujące zasady tymczasowego zagospodarowania części lub całości działki
położonej w granicach terenu o innym przeznaczeniu
podstawowym i dopuszczonym:
1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz
przedsięwzięć tymczasowych;
2) dopuszczenie realizacji nowych tymczasowych
obiektów budowlanych niepołączonych trwale
z gruntem, a także lokalizację tymczasowych terenowych parkingów z zastrzeżeniem, iż przedsięwzię-
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cia spełnią wymogi wynikające z przepisów odrębnych oraz ustaleń szczegółowych planu;
3) dopuszczenie realizacji tymczasowych urządzeń i obiektów reklamowych;
4) w momencie pojawienia się, w odniesieniu do
konkretnego terenu, realnych, związanych z konkretnym inwestorem możliwości realizacji podstawowego jego przeznaczenia, dopuszczone zagospodarowanie i zabudowa tymczasowa winna niezwłocznie ulec likwidacji, w trybie wynikającym
z przepisów odrębnych.
Rozdział 10
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów
§ 37.1. W obszarze objętym planem nie występują tereny zamknięte.
2. W obszarze objętym planem nie występują
obszary górnicze oraz tereny górnicze.
3. W obszarze objętym planem nie występują
obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
4. W obszarze objętym planem nie występują
obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
Rozdział 11
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 38.1. Zasady dokonywania podziałów geodezyjnych 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 normatywnych liniach
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rozgraniczających, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
3. W terenach, dla których nie określa się
szczegółowych zasad wydzielania działek, w tym
scalania i podziału wewnątrz poszczególnych terenów, podziałów należy dokonywać zgodnie z:
przepisami odrębnymi i ustalonymi w planie dla
poszczególnych przeznaczeń, minimalnymi szerokościami działek budowlanych i minimalnymi ich
powierzchniami, a także z odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.
4. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych w planie linii rozgraniczających dla terenów
oraz terenów dróg, z uwagi na grafikę i przyjętą
w rysunku planu odpowiednią grubość linii, za
punkt odniesienia tyczenia przyjmuje się środek osi
danej linii rozgraniczającej.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
§ 39. 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, ML, RM – 15%.
Rozdział 13
Ustalenia końcowe
§ 40.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rafał Bartek
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/180/2009
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki

L.P.

1.

2.

Data wpływu uwagi

02.09.2008

09.09.2008

Nazwisko
i imię,
nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi

Maria S.
Henryk i
Halina D.
Danuta B.

Przeznaczenie działki
rolnej na
tereny zabudowy jednorodzinnej

Roman Ch.

Brak zgody
na zalesienie, przeznaczenie terenów pod rolę
Uwzględnienie w tekście
planu możliwości budowy stawów, oczek
wodnych,
torfowisk
specjalnych

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

Ustalenie
projektu
planu dla
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

605/94

3R2

191/1,
192/2,
192/3,
193/2,
194/1, 195,
196/1, 196

1Zd

Rozstrzygnięcie Wójta
w sprawie rozpatrzenie
uwagi

Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

x

x

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
w sprawie rozpatrzenie uwagi
Załącznik do uchwały nr…. Z dnia….
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzglę
dniona

x
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10.09.2008

Zmiana przeznaczenia
terenów w projekcie
planu z ML na MN1

15.09.2008

1. Brak prywatnej drogi
na rysunku planu
2. Zapisy projektu planu
uniemożliwiają postawienie budynku mieszkalnego,
3. Na załączniku mapowym zaznaczono 10 m
pod drogę
4. Zmiana zapisów w
studium i projekcie planu
umożliwiająca zabudowę
jednorodzinna na działce

479/19

Maria S.

Zmiana przeznaczenia na
tereny budowlane
Wniosek był składany do
studium zainteresowanej
strony nie poinformowano zapisach studium
przekształcono sąsiednią
działkę

605/94

22.09.2008

Wanda P.

389/6

6ML

x

x

x

x

x

x

x

x

3R2

x

x

754/82

3R2

x

x

x

x

x
1R3

6.

22.09.2008

Grażyna J.

Wniosek o zmianę zapisów w studium zmiana
gruntów produkcji rolnej
na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

7.

26.09.2008

Jan J.
Tomasz H.
Adam W.

Przeznaczenie działki na
tereny budowlane

677/20

3ZL

Zmiana kąta nachylenia
połaci dachowych z
miary procentowej na
miarę oznaczoną w
stopniach.
Zmiana ma na celu ujednolicenie z istniejącymi
planami

Zapisy
w tekście

Zapisy w
tekście

8.

2008.09.29

Urząd Gminy
Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice

x
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305/11,
607/10

1MN2,
1KDZ1712,
1KDD

x

x

x

x

x

x

9.

2008.09.30

Piotr M.

Brak zgody na poszerzenie drogi
1KDZ-1712

10.

2008.09.30

Piotr M.

Przeznaczenie działki na
tereny zabudowy zagrodowej

451/86

3R2

Możliwość na działce
471/70 realizacji obiektów jak boiska sportowe,
szałasy gilowe, bądź inne
obiekty realizacyjne
planowane do realizacji
przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Niwek, społeczność lokalną
i radnych.

471/70

5MN1

11.

2008.10.01

Urząd Gminy
Chrząstowice ul.
Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice

x

Uwagi po terminie

12.

06.10.2008

Jan J.

Przeznaczenie działki
rekreacyjnej na działkę
budowlana

708/19

3R2

* 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 XXVI/180/2009
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice, wsi Niwki, 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
przestrzennym (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 samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Chrząstowice
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
zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które
są niezbędne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania 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
Europejskiej;
3) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa prywatno – publicznego;
4) ze środków własnych inwestora, na terenie
posiadanych nieruchomości.
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UCHWAŁA NR XLVIII/502/09
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Opola na stałe obwody głosowania
poprzez dostosowanie opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760,
z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111), Rada Miasta
Opola na wniosek Prezydenta Miasta Opola
uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z utworzeniem na terenie miasta Opola nowych ulic, w Wykazie stałych obwodów głosowania dla miasta Opola, ich numerach
i granicach, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr LXVI/763/06 Rady Miasta Opola z dnia 6 lipca
2006 r. w sprawie podziału Miasta Opola na stałe
obwody głosowania zmienionej uchwałą Nr XVII/
156/07 Rady Miasta Opola z dnia 13 września
2007 r., w tabeli dostosowuje się opis granic następujących obwodów głosowania:
1) nr 2 w kolumnie pt. „Granice obwodów głosowania”, treść opisująca granice obwodu otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Profesora Stefana Banacha, Ceglana, Cicha, Cmentarna, Daleka, Kazimierza Deyny, Dobra, Księdza Bolesława Domańskiego numery nieparzyste od 1 do 77 i numery
parzyste od 2 do 80, Kazimierza Górskiego, Jasna,
Profesora Józefa Kokota, Profesora Stanisława
Kolbuszewskiego, Władysława Komara, Profesora
Tadeusza Kotarbińskiego, Jerzego Kukuczki, Profesora Stanisława Kulczyńskiego, Franciszka Kurpierza, Kurpiowska, Ludowa, Marzanny, Stefanii
Mazurek, Miła, Nizinna, Agnieszki Osieckiej, Partyzancka, Profesora Kazimierza Piwarskiego, Powstańców Warszawskich, Północna, Przylesie,
Profesora Eugeniusza Romera, Wandy Rutkiewicz,
Słowiańska, Spokojna, 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, Profesora Witolda Taszyckiego,
Profesora Władysława Tatarkiewicza, Wrocławska
numery parzyste od 64 do 170 i numery nieparzyste od 95 do 195, Wspólna, Jana Wyglendy, Zamiejska, Zbożowa.”;

2) nr 10 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Czarnowąska, Domowa,
Gawędy, Gminna, Gościnna, Grodzka, Kaletnicza,
Krzanowicka, Mikołaja, Osadnicza, Jana Sobieskiego, Sołtysów, Śluza - Wróblin, Usługowa,
Wiankowa, Wróbliska.”;
3) nr 20 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Cieszyńska, Grodzieńska, Halicka, Kaliska, Kielecka, Kresowa, Krzemieniecka, Lwowska, Nowogródzka, Samborska, Stanisławowska, Stryjska, Tarnopolska, Wileńska.”;
4) nr 29 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Górnicza, Gwarków,
Hutnicza, Irydowa, Metalowa, Miedziana, Niklowa,
Odrzańska, Platynowa, Srebrna, Stalowa, Złota,
Żelazna.”;
5) nr 32 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Jana Augustyna, Augusta Bassego, Bażantowa, Franciszka Józefa Buhla,
Gołębia, Wiktora Gorzołki, Jana, Jana Nikodema
Jaronia, Józefa, Kazimierza Kasperka, Mała, Władysława Planetorza, Księdza Jerzego Popiełuszki,
Przedpole, Przepiórki, Śluza-Groszowice, Średnia,
Wawrzyńca Świerzego.”;
6) nr 33 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Stefana Batorego, Bolka II,
Bolesława Chrobrego, Ciekawa, Józefa von Eichendorffa, Alberta Einsteina, Ilii Erenburga, Gomołów, Królowej Jadwigi numery od 1 do 25,
Jagiellonów numery nieparzyste od 57 do końca
i numery parzyste od 68 do końca, Jana Kilińskiego, Książęca, Bolesława Limanowskiego, Księdza
Józefa Londzina, Władysława Łokietka, Mieszka I,
Krystiana Minkusa, Zofii Nałkowskiej, Kostki Napierskiego, Obrońców Stalingradu, Jana Ostroroga, Ignacego Paderewskiego, Piotra Pandzy, Pionierska, Polna, Przytulna, Aleksandra Puszkina,
Mikołaja Reja, Rodzinna, Ludwika Solskiego nume-
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ry od 1 do 20, Juliana Tuwima, Kazimierza Wielkiego, Wschodnia z wyłączeniem numeru 23, Wyzwolenia, Zielona.”;
7) nr 34 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Aleja Przyjaźni, Jagiellonów numery nieparzyste od 1 do 55 i numery
parzyste od 2 do 66, Plac Kościelny, Iwana Kryłowa, Kwiatowa, Marka z Jemielnicy, Gabriela
Narutowicza, Henryka Pobożnego, Podmiejska,
Ludwika Solskiego numery od 21 do końca, Jana
Szczeszyńskiego, Żwirowa.”;
8) nr 49 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
„Miasto OPOLE - ulice: Księdza Jana Dzierżona,
Luboszycka numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2A do 8, Nysy Łużyckiej numery
nieparzyste od 9 do 25 i numer 32, Oleska numery
nieparzyste od 1 do 5, Rondo Rotmistrza Witolda
Pileckiego, Henryka Sienkiewicza, Ludwika Waryńskiego numery nieparzyste, Stefana Żeromskiego.”;
9) nr 51 w kolumnie pt. „Granice obwodów
głosowania”, treść opisująca granice obwodu
otrzymuje brzmienie:
665

Poz. 665-666

„Miasto OPOLE - ulice: Generała Władysława
Andersa, Batalionów Chłopskich, Generała Henryka Dąbrowskiego, Generała Józefa Dwernickiego,
Grunwaldzka, Nysy Łużyckiej numery nieparzyste
od 27 do końca i numery parzyste od 34 do końca, Oleska numery parzyste od 6 do 46 i numery
nieparzyste od 7 do 45, Księcia Józefa Poniatowskiego, Generała Kazimierza Pułaskiego, Generała
Władysława Sikorskiego, Ludwika Waryńskiego
numery parzyste, Generała Józefa Zajączka.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i zostanie
podana do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Opola oraz na stronie internetowej Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
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UCHWAŁA NR XXXIII/320/09
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w statutach sołectw
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada
Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:
§ 1.1. W załącznikach od nr 1 do nr 11 do
uchwały Nr VI/54/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw w § 11
ust. 1 dodaje się pkt 11 o następującym brzmieniu:
„11) przekazuje Burmistrzowi 1 egzemplarz protokołu Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni po jego
odbyciu.".

666

2. Projekty zmian w statutach, o których mowa
w ust. 1, zostały skonsultowane z mieszkańcami
sołectw na Zebraniach Wiejskich.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Radzie
Miejskiej i Burmistrzowi, każdemu w zakresie przyznanych kompetencji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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UCHWAŁA NR XXX/180/09
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach Gminy Reńska Wieś
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.
1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz.
95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz.
1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz.
917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1),
Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący wymiar zniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w przedszkolu, zespole
szkolono - przedszkolnym, zespole gimnazjalno szkolnym:
Lp.

1

2

667

Stanowisko
Kierownicze funkcja
Dyrektor przedszkola czynnego
ponad 5 godzin
dziennie liczącego:
a) 1 oddział
Dyrektor zespołu
szkolno - przedszkolnego z oddziałami
miejscowymi do 8
oddziałów

Ilość
godzin
zniżki

7

Ilość
godzin
obowiązkowych

15

3

4

5

Dyrektor zespołu
szkolno - przedszkolnego z oddziałami zamiejscowymi, do 8
oddziałów

12

6

Dyrektor zespołu
gimnazjalno
szkolnego
od 12 do 16
oddziałów

13

5

10

8

Wicedyrektor
zespołu
gimnazjalno - szkolnego od 12 do 16
oddziałów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Reńska Wieś.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Fegel

13

5
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DECYZJA NR OWR-4210-31/2009/2058/VII-A/JJ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 19 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeziu k/Opola
Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz.
790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz.
1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz.
11 i Nr 69, poz. 586) oraz w związku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 8 maja 2009 r. uzupełnionego pismem
z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła ELKOM Sp. z o.o. z siedzibą
w Brzeziu k/Opola posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 530 940 419, zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem
postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną
przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą
załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30
czerwca 2010 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 13 października 1998 r.:
na obrót ciepłem nr OCC/82/2058/U/OT-6/98/
JJ, ze zmianami:
- z dnia 17 grudnia 1999 r. nr OCC/82/S/2058/
U/3/99,
- z dnia 12 lipca 2007 r. nr OCC/82-ZTO/2058/
W/OWR/2007/GM,
na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/286/
2058/U/OT-6/98/JJ, ze zmianami:
- z dnia 17 grudnia 1999 r. nr PCC/286/S/
2058/U/3/99,
- z dnia 25 października 2005 r. nr PCC/286A/
2058/W/OWR/2005/JJ,

- z dnia 12 lipca 2007 r. nr PCC/286-ZTO/
2058/W/OWR/2007/GM,
których ważność upływa z dniem 31 października 2018 r.,
w dniu 12 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych
i energii (w tym ciepła), oraz proponują okres ich
obowiązywania, natomiast w myśl art. 47 ust. 2
ustawy Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek przedsiębiorstwa, zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia
niezgodności taryfy z zasadami i przepisami,
o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono,
że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193,
poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę ustalenia stawek opłat dla pierwszego
roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie
porównania jednostkowych kosztów planowanych
z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania
taryfy.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony
przez Prezesa URE na okres jednego roku tj. do
dnia 30 czerwca 2010 r.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.
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Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie
do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim
pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji
i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo
o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949
Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt. 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 19 maja 2009 r.
Nr OWR-4210-31/2009/2058/VII-A/JJ
1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123
i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz.
905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 277,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69,
poz. 586),
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rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
sprzedawca, przedsiębiorstwo energetyczne Elkom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Brzeziu k/Opola prowadząca działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem,
dostawca ciepła - PGE Elektrownia Opole SA,
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,
odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem
w ciepło, z którymi rozliczenie są prowadzone na
podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiekcie,
obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza
oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny,
układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości
i parametrów nośnika ciepła, których wskazania
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stanowią podstawę do obliczenia należności z
tytułu dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna,
jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz
wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu
jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest
dostarczane ciepło,
b) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.
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2. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą
w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu
ciepłem na terenie gminy Dobrzeń Wielki.
Działalność prowadzona jest na podstawie
udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji z dnia 13 października 1998 r.:
- na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/
286/2058/U/OT-6/98/JJ ze zmianami z dnia
17 grudnia 1999 r. nr PCC/286/S/2058/U/3/99,
z dnia 25 października 2005 r. nr PCC/286A/
2058/W/OWR/2005/JJ oraz z dnia 12 lipca
2007 r. nr PCC/286-ZTO/2058/W/OWR/2007/GM,
- na obrót ciepłem nr OCC/82/2058/U/OT6/98/JJ ze zmianami z dnia 17 grudnia 1999 r.
nr OCC/82/S/2058/U/3/99 oraz z dnia 12 lipca
2007 r. nr OCC/82-ZTO/ 2058/W/OWR/2007/GM.
3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego
w niniejszej taryfie wyodrębniono następujące
grupy taryfowe:
Grupa B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej
eksploatowanej przez sprzedawcę.
Grupa D1 - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej,
grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych eksploatowanych przez sprzedawcę.

4. Rodzaje cen i stawek opłat
4.1. Wysokość oraz rodzaje stawek opłat sprzedawcy ciepła

Rodzaje stawek opłat

Stawka opłaty stałej
za usługi przesyłowe
Stawka opłaty
zmiennej za usługi
przesyłowe

Wysokość stawek opłat
Grupy taryfowe

Jednostki

B

D1

netto

brutto*

netto

brutto*

zł/MW/rok

13 047,21

15 917,60

23 892,40

29 148,73

rata miesięczna

1 087,27

1 326,47

1 991,03

2 429,06

zł/GJ

4,27

5,21

4,82

5,88

* - stawki opłat brutto uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
4.2. Rodzaje cen i stawek opłat dostawcy ciepła
Rozliczenia z odbiorcami, z którymi zawarto
umowy sprzedaży ciepła będą uwzględniały również:
- cenę ciepła (w zł/GJ),
- cenę za zamówioną moc cieplną (w zł/MW/rok),
- cenę nośnika ciepła (w zł/m3),

- stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe
(w zł/MW/rok),
- stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
(w zł/GJ)
ustalone w taryfie dostawcy ciepła.
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4.3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
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opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła,
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej
na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo
- rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych
w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie
do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się
przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi
taka potrzeba, sprzedawca dokona niezbędnej
zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
5. Sposób obliczania opłat
Rodzaje opłat pobieranych od odbiorców ciepła
określa się w umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej, a ich wysokość oblicza się według zasad
§ 32 rozporządzenia taryfowego:
miesięczna rata opłaty za zamówioną moc
cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej,
opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do
węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w
umowie, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej,
opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań układu pomiaroworozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz
ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej,
miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi
iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,

6. Warunki stosowania stawek opłat
Ustalone w taryfie stawki opłat obowiązują
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadkach:
niedotrzymania przez strony warunków umowy,
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
naliczania i udzielania bonifikat przysługujących
odbiorcy,
nielegalnego pobierania ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie
14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o
wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.
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OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
\\

Na podstawie art. 421 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
ogłasza się informację o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Opolu w roku 2008, która stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Prezes Zarządu
Zbigniew Figas

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 37

– 2520 –

Załącznik
do obwieszczenia
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
z dnia 3 kwietnia 2009 r.
Informacja o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu w roku 2008
1. Działalność organów statutowych
1.1. Rada Nadzorcza
W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie osobowym:
1) Marian Knapek – Przewodniczący Rady wyznaczony przez Ministra Środowiska, od dnia 28
marca 2006 r. do dnia 29 kwietnia 2008 r.,
2) Michał Góra - Przewodniczący Rady wyznaczony przez Ministra Środowiska, od dnia 29
kwietnia 2008 r.,
3) Manfred Grabelus – dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, od dnia 28 marca 2006 r.,
(od dnia 12 kwietnia 2006 r. Sekretarz Rady),
4) Helmut Paisdzior – przedstawiciel samorządu
gospodarczego, wybrany przez Sejmik Województwa Opolskiego, spośród kandydatów zgłoszonych
przez samorządy gospodarcze, od dnia 28 marca
2006 r.,
5) Jerzy Szteliga – przedstawiciel organizacji
ekologicznej powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje działające i posiadające
struktury organizacyjne na terenie województwa
opolskiego i cieszący się poparciem największej
ich liczby, od dnia 28 marca 2006 r.,
6) Alicja Majewska – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego, wskazana przez Wojewodę, od
dnia 25 października 2006 r. do dnia 15 listopada
2008 r. Od dnia 15 listopada 2008 r. jako Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
7) Kazimierz Pyziak – Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Sejmiku Województwa Opolskiego, od dnia
30 stycznia 2007 r.,
8) Andrzej Pyziak – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, wskazany
przez Wojewodę, od dnia 28 października 2008 r.
Rada Nadzorcza odbyła 10 posiedzeń, w trakcie
których podjęła 84 uchwały, w tym 64 uchwały
w sprawie zatwierdzenia wniosków Zarządu
o udzielenie pożyczek lub dotacji. Rada zatwierdziła 48 wniosków Zarządu o udzielenie pożyczek
(w tym 3 wnioski o udzielenie pożyczki uzupełniającej) i 16 wniosków o przyznanie dotacji (w tym
1 o dotację uzupełniającą). Rada Nadzorcza zatwierdziła również 2 uchwały Zarządu o częściowe
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umorzenie pożyczek oraz powołała zespół roboczy
do zbadania prawidłowości oceny realizacji umowy
pożyczki udzielonej Gminie Namysłów na zadanie
pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach”.
Uchwałą Nr 1 z dnia 29 lutego 2008 r. Rada
Nadzorcza zatwierdziła minimalną wartość jednostkową wniosków o udzielanie dotacji i pożyczek w roku 2008 zatwierdzanych przez Radę
Nadzorczą WFOŚiGW w Opolu.
Uchwałami Nr 7, 8 i 9 z dnia 28 marca 2008 r.
Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i finansowe za 2007
rok oraz zatwierdziła podział zysku za 2007 rok.
Uchwałą Nr 16/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r.
Rada Nadzorcza zatwierdziła „Listę przedsięwzięć
priorytetowych WFOŚiGW w Opolu na rok 2009”.
Uchwałą Nr 66/2008 z dnia 26 września 2008 r.
Rada Nadzorcza ustaliła „Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2009 - 2012”.
Uchwałami Nr 67 i 68 z dnia 13 października
2008 r. Rada Nadzorcza przyjęła plan działalności
i plan finansowy Funduszu na rok 2009.
Uchwałą Nr 78/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
Rada Nadzorcza zatwierdziła wybór podmiotu właściwego do badania sprawozdania finansowego
WFOŚiGW w Opolu za rok 2008.
Uchwałą Nr 79/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
Rada Nadzorcza ustaliła „Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do
oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Opolu”.
Uchwałą Nr 80/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
Rada Nadzorcza ustaliła warunki przyznawania w
roku 2009 dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu.
1.2. Zarząd Funduszu
W 2008 roku Zarząd Funduszu pracował w składzie:
Zbigniew Figas
– Prezes
Edward Gondecki – Zastępca Prezesa
Arnold Donitza
– Zastępca Prezesa
Praca Zarządu koncentrowała się na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Funduszu oraz
realizacji uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej, związanych z finansowaniem zadań określonych
w planie działalności, planie finansowym, liście
przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok
2008 oraz „Strategii działania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2005 - 2008”.
W 2008 roku Zarząd odbył 65 protokołowanych posiedzeń, a przedmiotem obrad były 724
sprawy. W rozpatrywanych sprawach Zarząd podjął 354 uchwały. Zarząd opracował i przedstawił,
a Rada Nadzorcza zatwierdziła m.in.:
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Główne kierunki działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej
w Opolu wynikają z ustawowo określonych celów
działania wojewódzkich funduszy, polityki ekologicznej państwa, regionalnej polityki ekologicznej,
określonej w „Strategii rozwoju województwa
opolskiego na lata 2000 - 2015”, „Programie
ochrony środowiska województwa opolskiego na
lata 2007 - 2013, z perspektywą do roku 2014”
oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego”.
Podstawowe zadania Funduszu na rok 2008
określał jego plan działalności, plan finansowy,
lista przedsięwzięć priorytetowych oraz zawarte
z NFOŚiGW „Porozumienie w sprawie przygotowania przedsięwzięć przewidywanych do finansowania z Funduszu Spójności”. Działalność Funduszu została także podporządkowana uchwalonej
30 września 2004 r. „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2005-2008”.
Gospodarka finansowa Funduszu prowadzona
jest w oparciu o plan finansowy oraz plan działalności.
Plan finansowy Funduszu na rok 2008 został
przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 43/2007
z dnia 12 października 2007 r. i był dwukrotnie
korygowany: Uchwałą Nr 29/2008 z dnia 31 lipca
2008 r. i Uchwałą Nr 77/2008 z dnia 28 listopada
2008 r. Zakładał on, że stan majątku Funduszu na
koniec roku wyniesie 277 867 373 zł.

plan działalności, plan finansowy oraz listę
przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok
2009 oraz zmiany w planie działalności, planie
finansowym i liście przedsięwzięć priorytetowych
na rok 2008,
sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za rok 2007,
sprawozdanie finansowe Funduszu za rok
2007,
podział zysku Funduszu za rok 2007,
„Strategię działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na lata 2009 - 2012”,
„Zasady udzielania i umarzania pożyczek,
udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania
preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu ",
warunki przyznawania dotacji ze środków
WFOŚiGW w Opolu w roku 2009.
2. Realizacja podstawowych zadań, gospodarka
finansowa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu funkcjonuje od 3 czerwca
1993 r. na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia
1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, a od
1 października 2001 r. na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wykonanie planu finansowego WFOSiGW w Opolu na rok 2008

w zł

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
2007

Plan na 2008

Wykonanie
2008

5 : 4 [%]

5 : 3 [%]

1

2

3

4

5

6

7

100,0

105,8

63 822 043

100,0

108,3

180 697 315 190 812 130 190 812 130

100,0

105,6

I.

Stan funduszu na początek roku, z
tego:

1.

Środki pieniężne

2.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek

3.

Pozostałe aktywa

4.

Zobowiązania bilansowe (minus)

II.

Przychody (wpływy)

1.

Wpływy z dotacji rozwojowej POIiŚ

2.

Wpływy z tytułu opłat i kar

3.

Pozostałe przychody

247 833 823 262 376 373 262 376 373
58 896 791

63 822 043

8 506 054

8 140 377

8 140 377

100,0

95,7

-266 337

-398 177

-398 177

100,0

149,5

28 926 994

30 841 000

32 284 388

104,7

111,6

-

573 000

-

-

-

21 249 923

22 620 000

23 281 800

102,9

109,5

7 677 071

7 648 000

9 002 588

117,7

-
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14 510 561

15 350 000

11 833 837

77,1

81,5

Dotacje

4 849 900

6 650 000

5 635 166

84,7

116,1

- dotacje na cele inwestycyjne

3 875 434

6 065 000

5 049 011

83,2

130,2

974 466

585 000

586 155

100,2

60,1

-

-

-

-

-

- dotacje na cele nieinwestycyjne
2.

Dotacje dla beneficjentów POIiŚ

3.

Umorzenia

5 986 567

4 000 000

2 405 607

60,1

40,1

4.

Wydatki bieżące

3 547 977

4 640 000

3 764 004

81,1

106,0

- koszty działalności

3 100 992

4 440 000

3 665 269

82,6

118,2

446 984

200 000

98 735

49,4

22,0

1

-

-

-

-

126 117

60 000

29 060

48,4

23,0

-

10 000

13 322

133,2

262 376 373 277 867 373 282 855 984

101,8

107,8

72 117 343

132,5

113,0

190 812 130 216 312 130 203 307 466

94,0

106,5

- koszty finansowe
- pozostałe rozchody i wydatki
5.

Wydatki inwestycyjne własne *
w tym: wydatki związane z POIiŚ

IV.

Stan funduszu na koniec roku,
z tego

1.

Środki pieniężne

2.

Należności z tytułu udzielonych pożyczek

3.

Pozostałe aktywa

4.

Zobowiązania bilansowe (minus)

63 822 043

54 408 140

8 140 377

7 347 103

7 790 574

106,0

95,7

-398 177

-200 000

-359 399

179,7

90,2

* Wydatki inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku
Plan działalności Funduszu na rok 2008 przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2007 z dnia 12
października 2007 r. i dwukrotnie korygowano:
uchwałą Nr 28/2008 z dnia 31 lipca 2008 r.
i uchwałą Nr 76/2008 z dnia 28 listopada 2008 r.
Zakładał on, że przychody (wraz ze środkami na
początek roku) oraz rozchody (wraz ze środkami
na koniec roku) wyniosą 135 558 140 zł. Jednocześnie tymi uchwałami Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do dokonywania przesunięć środków
finansowych pomiędzy dziedzinami w planie finansowania pożyczkowego oraz dotacyjnego ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Kwota przychodów ogółem w 2008 roku wyniosła 75 796 467 zł, tj. 105,8 % planu i 94,5 %
przychodów uzyskanych w roku 2007.
Przychody statutowe wyniosły 66 793 879 zł,
co stanowi 105,3% planu i 92,1 % przychodów
statutowych z roku 2007. Pozostałe przychody
wyniosły 9 002 588 zł, co stanowi 117,7 % planu
oraz 117,3 % pozostałych przychodów z roku

2007.
Rok 2008 był kolejnym, w którym Fundusz
uzyskał wysokie przychody pochodzące z instrumentów finansowych, których stosowanie jest
możliwe dzięki posiadaniu przez wojewódzkie fundusze osobowości prawnej, przy stabilnym poziomie przychodów zewnętrznych tzn. z opłat i kar
ekologicznych.
Korzyści płynące z możliwości stosowania tych
instrumentów obrazują poniższe wielkości:
od początku swojej działalności Fundusz wydatkował w formie pożyczek i dotacji kwotę
805 138 696 zł,
z tytułu opłat i kar ekologicznych uzyskał
wpływy w kwocie 332 377 250 zł.
Uzyskany wskaźnik wykorzystania środków,
mimo udzielonych dotacji i stosowania częściowego umorzenia pożyczek, wynosi 2,42.
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Przychody WFOŚiGW w Opolu w 2008 r.
w zł
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Wykonanie
2007
3

Plan na 2008
4

Wykonanie
2008
5

5 : 4 [%]
6

5 :3
[%]
7

I.

Stan środków na początku roku

58 860 667

63 897 140

63 897 140

100,0

108,6

II.

Przychody statutowe

72 562 183

63 440 000

66 793 879

105,3

92,1

1.

Opłaty ekologiczne

21 230 081

22 600 000

23 118 892

102,9

109,6

2.

Kary ekologiczne

19 842

20 000

19 446

97,2

98,0

3.

Nadwyżki gminnych funduszy

-

-

143 462

-

-

4.

Wpływy z tytułu spłat pożyczek

51 063 209

40 500 000

43 327 643

107,0

84,9

5.

Inne wpływy

249 051

320 000

184 436

58,1

74,6

-

573 000

-

IV. Pozostałe przychody

7 677 071

7 648 000

9 002 588

117,7

117,3

1.

Odsetki od pożyczek

4 273 369

4 800 000

4 853 376

101,1

113,6

2.

Oprocentowanie udziałów - dywidendy

41 696

48 000

48 782

101,6

117,0

3.

Oprocentowanie wolnych środków pieniężnych

2 867 137

2 800 000

4 095 427

146,3

142,8

4.

Sprzedaż udziałów

472 000

-

-

-

-

5.

Inne przychody

22 869

-

5 003

-

21,9

V.

Przychody razem ( II + III + IV )

80 239 254

71 661 000

75 796 467

105,8

94,5

139 099 921 135 558 140 139 693 607

103,1

100,4

III. Dotacje rozwojowe POIiŚ

VI. OGÓŁEM ( I + V )

Kwota rozchodów wyniosła w 2008 roku 67 644 568 zł, co stanowi 83,2% planowanej wielkości i
89,9 % rozchodów roku 2007.
Rozchody WFOŚiGW w Opolu w 2008 r.
w zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
2007

Plan 2008 r.

Wykonanie
2008

% [5:4]

% [5:3]

1

2

3

4

5

6

7

I.

Pomoc finansowa

71 919 652

76 650 000

63 893 988

83,4

88,8

1.

Finansowanie pożyczkowe

67 069 752

70 000 000

58 258 822

83,2

86,9

2.

Finansowanie dotacyjne

4 849 900

6 650 000

5 635 166

84,7

116,2

3.

Finansowanie kapitałowe

-

-

-

-

-
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II.

Pozostałe rozchody

3 283 129

4 700 000

3 750 580

79,8

114,2

1.

Koszty działalności

3 100 992

4 440 000

3 665 269

82,6

118,2

2.

Koszty finansowe

56 019

200 000

56 251

28,1

100,4

3.

Inwestycje własne

126 117

60 000

29 060

48,4

23,0

4.

Pozostałe wydatki

1

-

-

-

-

III.

Rozchody razem (I+II)

75 202 781

81 350 000

67 644 568

83,2

89,9

63 897 140

54 208 140

72 049 039

132,9

112,8

139 099 921 135 558 140 139 693 607

103,1

100,4

IV. Stan środków na koniec roku
V.

OGÓŁEM

2.1. Pożyczki i dotacje
W 2008 roku do Funduszu wpłynęły 163 wnioski, a z roku 2007 pozostało do rozpatrzenia 7. Po
sprawdzeniu czy złożone wnioski spełniają wymogi
formalne i merytoryczne zakwalifikowano do finansowania 135 wniosków tj. 79,4%.
Wartość kosztorysowa zadań zgłoszonych we
wnioskach o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozpatrzonych w 2008 roku wyniosła
314 967 618 zł, a kwota oczekiwanej pomocy
99 984 807 zł. W roku 2007 analogicznie
111 972 813 zł i 52 094 365 zł.
W 2008 roku zawarto 51 umów pożyczek (bez
linii kredytowej BOŚ) na kwotę 41 200 799 zł,
przyznano 2 pożyczki uzupełniające na kwotę
19 640 900 zł, a w 3 przypadkach obniżono pożyczki o łączną kwotę 1 874 187 zł.
Ogółem suma przyznanych pożyczek wg umów
i aneksów zawartych w 2008 roku wyniosła
58 967 512 zł. Wraz ze środkami udzielonymi z
linii kredytowej BOŚ - suma przyznanej pomocy
zwrotnej wyniosła 60 371 291 zł.
Oprocentowanie pożyczek udzielanych przez
Wojewódzki Fundusz w 2008 roku, związane było
ze stopą redyskontową weksli obwieszczaną przez
Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Wielkość tej stopy była zmienna i kształtowała
się w granicach 5,25% - 6,25%.
W zależności od charakteru zadań i obowiązujących priorytetów, Fundusz stosował w 2008 roku
oprocentowanie pożyczek w granicach 0,4 - 0,9 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniejsze niż 2,5%
rocznie dla zadań priorytetowych i 3,5% dla pozostałych zadań. Fundusz nie stosuje marż i prowizji.
Kwota pożyczek przyznanych zawartymi umowami na zadania z listy przedsięwzięć priorytetowych wyniosła 53 472 699 zł, co stanowiło
88,0% ogółu przyznanych pożyczek, wypłacono
zaś 52 119 086 zł (w tym 34 013 487 zł z umów
z lat poprzednich), tj. 65,3% wypłaconych pożyczek.

W 2008 roku zawarto 84 umowy dotacji na
kwotę 6 072 115 zł. Obejmuje ona sumę przyznanych dotacji wg umów i aneksów zawartych w
2008 roku. Na podstawie kompetencji własnych
Zarządu zawarto 72 umowy na łączną kwotę
1 812 371 zł, tj. 29,84% ogólnej sumy dotacji.
Kwota dotacji przyznanych zawartymi umowami na zadania z listy przedsięwzięć priorytetowych
wyniosła 4 341 368 zł, co stanowiło 71,49%
ogółu przyznanych dotacji, wypłacono zaś 4 435
068 zł (w tym 805 647 zł z umów z lat poprzednich).
Łącznie w 2008 r. na zadania z listy przedsięwzięć priorytetowych przyznano więc 57 814 067 zł
tj. 87% ogółu przyznanych środków, a wypłacono
56 554 154 zł tj. 88,5% ogółu wypłaconych środków Funduszu wydatkowanych na pomoc finansową w roku 2008.
W roku 2008 z tytułu pożyczek i dotacji wypłacono łącznie 63 893 988 zł tj. 83,4% planu oraz
88,8 % wypłat z tego tytułu w roku 2007.
Z powyższej kwoty 58 258 822 zł, tj. 91,2 %
wydatkowano w formie pożyczek, a 5 635 166 zł,
tj. 8,8 % w postaci dotacji. Z kwoty wypłaconych
dotacji 21 078 zł przeznaczono na utracone dochody gmin, które Fundusz wypłaca na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom
utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku
od nieruchomości, będących własnością Skarbu
Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (Dz. U. Nr 142, poz. 1023). Z tego tytułu środki otrzymały gminy: Nysa – 5 852 zł,
Otmuchów - 6 723 zł, Paczków – 1 023 zł i Turawa - 7 480 zł.
Wypłacone pożyczki stanowiły 83,2% planu
rocznego oraz 86,9 % pożyczek wypłaconych
w roku 2007, natomiast wypłacone dotacje stanowiły 84,7% planu rocznego oraz 116,2 % dotacji wypłaconych w roku 2007.
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Gospodarkę finansową Funduszu związaną z przyznawaniem pożyczek i dotacji oraz ich wypłatą przedstawia poniższa tabela.
Wydatki WFOŚiGW w Opolu na pożyczki i dotacje w 2008 r. wg dziedzin finansowania
w zł
Dziedzina

OGÓŁEM

POŻYCZKI

DOTACJE

Plan 2008

Zawarte
umowy

Wypłacone
kwoty

4:2
[%]

Plan 2008

Zawarte
umowy

Wypłacone
kwoty

8:6
[%]

Plan 2008

Zawarte
umowy

Wypłacone
kwoty

12:10
[%]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

OA

18 695 000

21 509 099

17 751 562

95,0

18 500 000

21 347 099

17 589 562

95,1

195 000

162 000

162 000

83,1

OW

48 800 000

33 984 877

36 919 931

75,7

48 650 000

33 861 977

36 919 931

75,9

150 000

122 900

0

0,0

GW

3 230 000

3 831 336

3 015 444

93,4

1 100 000

2 236 536

895 100

81,4

2 130 000

1 594 800

2 120 344

99,5

OZ

1 791 000

1 533 848

1 699 515

94,9

1 400 000

1 172 100

1 391 897

99,4

391 000

361 748

307 618

78,7

OP

2 103 000

2 093 744

1 655 612

78,7

0

0

0

-

2 103 000

2 093 744

1 655 612

78,7

MN

420 000

380 800

377 735

89,9

0

0

0

-

420 000

380 800

377 735

89,9

EE

700 000

363 300

497 956

71,1

0

0

0

-

700 000

363 300

497 956

71,1

OH

350 000

349 800

0

0,0

350 000

349 800

0

-

0

0

0

NZ

488 000

987 700

487 700

99,9

0

0

0

-

488 000

987 700

487 700

99,9

PO

48 000

5 123

5 123

10,7

0

0

0

-

48 000

5 123

5 123

10,7

UTG

25 000

0

21 078

84,3

0

0

0

-

25 000

0

21 078

84,3

BOŚ

0

1 403 779

1 462 332

1 403 779

1 462 332

-

0

0

0

76 650 000

66 443 406

63 893 988

60 371 291

58 258 822

6 650 000

6 072 115

5 635 166

Σ

OA Ochrona atmosfery

83,4

70 000 000

OP Ochrona przyrody

83,2

-

84,7

Zapobieganie i likwidacja poważnych
awarii i ich skutków
Utracone dochody
UTG gmin
BOŚ Linia kredytowa BOŚ
NZ

OW Ochrona wód

MN Monitoring

GW Gospodarka wodna
OZ Ochrona powierzchni ziemi
OH Ochrona przed hałasem

EE Edukacja ekologiczna
PO Pozostałe

Uwaga!
- w rubryce „zawarte umowy” ujęte są wielkości wynikające z umów zawartych w roku 2008, łącznie
z transzami przypadającymi do wypłaty na lata następne.
w rubryce „wypłacone kwoty” ujęte są również środki wypłacone wg umów zawartych w latach
poprzednich.
2.2. Kontrola wykorzystania środków i monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej pożyczkobiorców
W 2008 roku kontrola wykorzystania środków
prowadzona była poprzez:
1. Sprawdzanie wiarygodności i poprawności
dokumentów przedkładanych w Funduszu, a w
szczególności wniosków o udzielenie pożyczek,
dotacji i częściowe umorzenie pożyczek, dokumentów przedkładanych do rozliczenia zadania, dokumentów potwierdzających uzyskanie planowanych

efektów rzeczowych i ekologicznych oraz dokumentów na zabezpieczenie spłaty pożyczek.
2. Kontrole terenowe realizacji finansowanych
zadań mające na celu sprawdzenie: zgodności
danych wykazanych we wnioskach o dofinansowanie ze stanem faktycznym, stopień przygotowania zadań do realizacji, przebieg realizacji i zaawansowania robót, zgodności realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, prawidłowości wykorzystania wypłaconych pożyczek
i dotacji.
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W 2008 roku przeprowadzono 77 kontroli terenowych, w trakcie których stwierdzono, że:
realizacja zadań przebiegała bez rażących
naruszeń ustaleń zawartych w umowach pożyczek
i dotacji;
w 32 przypadkach kolejne raty pożyczek
i dotacji wypłacone zostały po upływie umownych
terminów, ponieważ dokumenty stanowiące podstawę wypłaty były przedkładane przez inwestorów z opóźnieniem bądź zawierały uchybienia;
w 6 przypadkach zakończenie zadania i uzyskanie efektu rzeczowego nastąpiło po umownym
terminie;
w 6 przypadkach uzyskanie efektu ekologicznego nastąpiło po terminie umownym;
w 5 przypadkach wystąpiło opóźnienie
w przedłożeniu dokumentów dotyczących końcowego rozliczenia zadania;
w 2 przypadkach inwestor zwrócił się do
Funduszu o dodatkowe środki w związku z wystąpieniem niekorzystnych różnic kursowych EURO;
w 3 przypadkach zawiadomienie Nadzoru
Budowlanego o zakończeniu inwestycji nastąpiło
po umownym terminie;
w 6 przypadkach opóźnienie wypłaty rat
wynikało z przedłużającej się procedury, związanej
z dostarczeniem przez pożyczkobiorców do Funduszu dokumentów stanowiących prawne zabezpieczenie udzielonych pożyczek;
w 4 przypadkach wystosowano zalecenia pokontrolne ze względu na stwierdzenie nieprawidłowości w realizacji efektu rzeczowego inwestycji.
Ustalenia z kontroli wykorzystywane były do
podejmowania bieżących decyzji przez Zarząd
i Radę Nadzorczą Funduszu:
w 14 przypadkach wystąpiono pisemnie do
inwestora informując go o wstrzymaniu wypłaty
raty pożyczki do czasu wyjaśnienia stwierdzonych
uchybień i nieprawidłowości;
w 5 przypadkach podjęto decyzję o wcześniejszej wypłacie rat pożyczki;
w 5 przypadkach ze względu na niedotrzymanie warunków umownych stwierdzono, że inwestorzy utracili prawo do częściowego umorzenia
pożyczki;
w 4 przypadkach w związku ze zmniejszeniem ostatecznej wartości zadania inwestor został
zobowiązany do zwrotu części wypłaconej pożyczki do wysokości wynikającej z warunków
określonych w umowie.
3. Kontrole prawidłowości prowadzenia dokumentacji i przestrzegania procedur w ramach
linii kredytowej obsługiwanej przez Oddział BOŚ
w Opolu.
W 2008 roku w 9 przypadkach Fundusz zwracał się do BOŚ o przedłożenie dodatkowych wyjaśnień, pozwalających na ocenę prawidłowego
przygotowania wniosku o częściowe umorzenie
kredytu.
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W
2008
roku
monitoringiem
sytuacji
ekonomiczno – finansowej objętych zostało 10
pożyczkobiorców.
Na podstawie przekazanych do Funduszu rocznych sprawozdań finansowych z roku 2007 oraz
wybranych sprawozdań finansowych F-01 z roku
2008 przeprowadzono ocenę ekonomiczno – finansową wskazanych podmiotów, w wyniku której:
w 9 przypadkach nie stwierdzono istotnego
zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej pożyczkobiorców, a zatem także i dla regulowania zobowiązań na rzecz Funduszu;
w 1 przypadku podjęto decyzję o dostarczeniu
dokumentów potwierdzających kontynuację działania jednostki oraz zdolność kredytową poręczyciela.
2.3. Działalność kapitałowo - finansowa
2.3.1. Udziały w spółkach prawa handlowego
Fundusz jest udziałowcem pięciu spółek prawa
handlowego, w tym czterech spółek akcyjnych i
jednej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zaangażowanie kapitałowe w spółkach na koniec 2008 roku wyniosło 5 379 057 zł i nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego roku.
Fundusz uzyskał 48 782 zł z tytułu dywidendy
za rok 2007 wypłaconej przez „EKOFOL II” S.A.
w Bytomiu i Bank Ochrony Środowiska S.A.
2.3.2. Operacje finansowe
Fundusz dysponując czasowo wolnymi środkami pieniężnymi, dokonywał operacji na krótkoterminowych lokatach bankowych, uzyskując tym
samym korzystniejsze od rachunku a’vista oprocentowanie środków. Średnia rentowność tych
operacji oscylowała w granicach 6,0%, przy oprocentowaniu rachunku a’vista na poziomie 0,2%
i średniorocznej inflacji 4,2%.
Odsetki od lokat pozwoliły uzyskać dodatkowe
przychody w wysokości 4 095 427 zł, co stanowi
146,3% planu i 142,8% przychodów z tego tytułu
w roku 2007.
Długość trwania lokat pieniężnych była ściśle
związana z harmonogramem wypłat kolejnych
transz pożyczek, co zapewniało terminową realizację zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych umów.
2.4. Rachunek zysków i strat
Sporządzony na 31 grudnia 2008 r. rachunek
zysków i strat zamyka się zyskiem w kwocie
20 479 611 zł, co stanowi 131,7% planu oraz
140,8% zysku z roku 2007.
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Plan przychodów i kosztów kształtujących wynik finansowy zakładał, że wartość pomocy bezzwrotnej (dotacje i umorzenia 10 650 000 zł) oraz
koszty funkcjonowania organów i biura Funduszu
(4 440 000 zł) pokrywane będą z przewidywanych przychodów (30 841 000 zł), a wynik finansowy osiągnie wartość dodatnią (15 551 000 zł).
Przychody ogółem uzyskane w roku 2008 wynoszą 32 284 388 zł i stanowią 104,7% planu
i 111,6% przychodów z roku poprzedniego.
Wpływy statutowe w wysokości 23 281 800 zł
stanowią 72,1%, przychody finansowe 8 997 585
zł – 27,8%, a pozostałe przychody 5 003 zł –
0,01% - ogółem przychodów.
Koszty działalności ogółem wynoszą 11 804
777 zł, co stanowi 77,2% planu oraz 82,1% kosztów roku ubiegłego.
W ujęciu kwotowym koszty są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 2 579 677 zł, z czego
na dotacje wydano o 785 266 zł więcej niż
w 2007 roku, natomiast umorzenia pożyczek
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zmniejszyły się o 3 580 960 zł. Koszty funkcjonowania organów i biura Funduszu łącznie z kosztami finansowymi wzrosły o 216 027 zł.
Plan kosztów funkcjonowania Funduszu zakładał kwotę 4 440 000 zł. Ostatecznie koszty te
wyniosły 3 665 269 zł, co stanowi 82,6% planu
oraz 118,2% kosztów roku 2007. Szacując
w planie finansowym na rok 2008 koszty funkcjonowania organów i biura Funduszu, przyjęto ich
znaczny wzrost do roku 2007 z uwagi na nowe
zadania związane z obsługą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stale rosnącą liczbę obsługiwanych jednostek, a także prognozowany wzrost inflacji. Oszczędności uzyskane w stosunku do założeń planu wynikają z racjonalnej
gospodarki zarówno majątkiem Funduszu jak
i zasobami ludzkimi.
Z planowanych na rok 2008 nakładów inwestycyjnych w kwocie 60 000 zł, zrealizowano
48,4%.

Przychody i koszty działalności WFOŚiGW w Opolu kształtujące wynik finansowy 2008 roku
w zł
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
2007 r.

Plan 2008

2008 r.

% (5 : 4)

% (5:3)

1

2

3

4

5

6

7

I.

Przychody ogółem

28 926 994

30 841 000

32 284 388

104,7

111,6

Wpływy statutowe

21 249 923

23 193 000

23 281 800

100,4

109,6

21 249 923

22 620 000

23 281 800

102,9

109,6

-

573 000

-

-

-

7 654 202

7 648 000

8 997 585

117,6

117,6

2.1 Przychody z odsetek od
.
pożyczek i kredytów

4 273 369

4 800 000

4 853 376

101,1

113,6

Przychody z papierów war2.2 tościowych oraz oprocentowania lokat i rachunków
.
bankowych

2 867 137

2 800 000

4 095 427

146,3

142,8

513 696

48 000

48 782

101,6

9,5

22 869

-

5 003

-

21,9

1.

1.1
Wpływy z opłat i kar
.
1.2 Pozostałe wpływy - dotacje
.
rozwojowe PO IiŚ
2.

Przychody finansowe

Przychody ze sprzedaży
2.3
akcji i udziałów oraz dywi.
dendy
3.

Pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne
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II.

Koszty ogółem

1.

Dotacje na realizację zadań
bieżących

2.

Dotacje rozwojowe PO IiŚ
dla beneficjentów

3.

4.

– 2528 –
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14 384 444

15 290 000

11 804 777

77,2

82,1

4 849 900

6 650 000

5 635 166

84,7

116,2

-

-

-

-

-

Umorzenia ustawowe
pożyczek i kredytów

5 986 567

4 000 000

2 405 607

60,1

40,2

Koszty funkcjonowania
organów i biura Funduszu

3 100 992

4 440 000

3 665 269

82,6

118,2

w tym: koszty związane z
wdrażaniem PO IiŚ

173 664

689 093

689 093

100,0

-

4.1.

Amortyzacja

249 051

255 000

185 903

72,9

74,6

4.2.

Wynagrodzenia

2 141 584

2 830 000

2 592 750

91,6

121,1

w tym: wynagrodz. pracowników PO IiŚ

147 329

525 724

525 724

100,0

-

Pochodne od wynagrodzeń
i świadczenia pracownicze

359 183

498 000

389 903

78,3

108,6

22 454

85 794

85 794

100,0

-

351 174

857 000

496 713

58,0

141,4

3 881

77 575

77 575

100,0

-

446 984

200 000

98 735

49,4

22,1

1

-

-

-

-

14 542 550

15 551 000

20 479 611

131,7

4.3.

w tym: pochodne od wynagrodzeń pracowników
PO IiŚ
4.4.

Pozostałe koszty
w tym: związane z wdrażaniem PO IiŚ

5.

Koszty finansowe

6.

Pozostałe (koszty operacyjne i straty nadzwyczajne oraz inne)

III.

Wynik finansowy (zysk
+/strata -)

2.5. Windykacja należności i obsługa zawartych umów
Wpływy z tytułu spłaty pożyczek wyniosły
43 327 643 zł, tj. 107,0% założonego planu oraz
84,9% wpływów z roku 2007.
Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek wyniosły
4 853 376 zł i stanowiły 101,1% planu oraz
113,6% wpływów z roku 2007. Należności z tego
tytułu wynosiły na koniec roku 247 904,87 zł,
dotyczyły bieżących obciążeń i zostały uregulowane na początku roku 2009.

140,8

Należności z tytułu udzielonych pożyczek spłacane były na ogół terminowo. W przypadku
8 umów - dokonano zmian terminów spłaty pożyczek - aneksując zawarte wcześniej umowy.
W przypadku Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp.
z o.o., która najczęściej nie dotrzymywała umownych terminów spłaty rat kapitału i odsetek, powstające zaległości reguluje Gmina Praszka, która jest
Poręczycielem spłaty udzielonej pożyczki.
Spółka „EKO-PETROL-RECYKLER”, której wypowiedziano umowę pożyczki z uwagi na wstrzymanie realizacji inwestycji, wpłaciła w wyznaczo-
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nym terminie należność główną wraz z karnymi
odsetkami. Łącznie w 2008 roku z tytułu opóźnień
w spłacie kapitału naliczono odsetki karne w kwocie 39 281 zł.
2.6. Umorzenia
W 2008 roku wpłynęły do Funduszu 82 wnioski
o częściowe umorzenie pożyczki (w tym 26 z linii
kredytowej BOŚ) na kwotę 3 370 119 zł, z tego:
65 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie
(w tym 21 z linii kredytowej BOŚ - jeden wniosek
z 2007 roku), w wyniku czego podjęto decyzje
o częściowym umorzeniu 65 pożyczek i kredytów
w łącznej kwocie 2 399 157 zł;
14 wniosków rozpatrzono negatywnie (w tym
4 z linii kredytowej BOŚ). Przyczyną negatywnego
rozpatrzenia było m.in. niedopuszczalność udzielenia
pomocy publicznej (9 wniosków na łączną kwotę
601 100 zł), niewłaściwe udokumentowanie wniosku w części przeznaczenia umorzonej kwoty, spłata
pożyczki przed złożeniem wniosku o częściowe umorzenie pożyczki, nieterminowe zakończenie zadania,
nieuzyskanie planowanego efektu ekologicznego w
terminie umownym, nieuzupełnienie wniosku, opóźnienie powyżej 45 dni w spłacie rat i odsetek kredytu udzielonego w ramach linii kredytowej w BOŚ;
3 wnioski (w tym 2 wnioski z linii kredytowej
BOŚ) pozostały do rozpatrzenia w roku 2009.
W ujęciu finansowym częściowo umorzono 67
pożyczek (w tym 23 z linii kredytowej BOŚ) - na
łączną kwotę 2 405 607 zł (z tego 67 036 zł to
wartość częściowo umorzonych kredytów z linii
kredytowej BOŚ), a umorzenie stanowiło średnio
10,64% przyznanej pożyczki. W roku 2007 analogicznie umorzono 52 pożyczki - na łączną kwotę
5 986 567 zł (z tego 43 490 zł to wartość częściowo umorzonych 23 kredytów z linii kredytowej
BOŚ), a umorzenie stanowiło średnio 16,40% kwoty
przyznanej pożyczki.
Kwota umorzeń stanowi 60,1% założonego planu
oraz 40,1% wykonania roku 2007.
2.7. Stan majątku Funduszu i źródła jego finansowania
Stan funduszu własnego na koniec roku osiągnął wartość 282 855 984 zł, co stanowi 101,8%
planu oraz 107,8% wartości funduszu na koniec
roku 2007. Na fundusz własny składają się: fundusz statutowy, fundusz rezerwowy i wynik finansowy roku obrotowego.
Fundusz statutowy zwiększa się o odpis z zysku, a zmniejsza o stratę w przypadku braku możliwości jej pokrycia z funduszu rezerwowego.
Stan funduszu statutowego zwiększony o odpis
z zysku za rok 2007 o 10 182 550 zł na koniec
roku wyniósł 235 522 452 zł.
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Fundusz rezerwowy został zwiększony odpisem
z zysku za rok 2007 o kwotę 4 360 000 zł i na
koniec 2008 roku wyniósł 26 853 921 zł.
Wynik finansowy roku obrotowego wynika
z rachunku zysków i strat za rok 2008 i wynosi
20 479 611 zł.
Fundusz własny finansuje aktywa, na które
składają się: środki pieniężne w kwocie 72 117
343 zł (25,5%), należności netto z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości 203 307 466 zł
(71,9% funduszu własnego), pozostałe aktywa
7 431 175 zł – pomniejszone o zobowiązania.
Założenia planu finansowego dotyczące stanu
funduszu własnego zrealizowano w 101,8%. Niższe od założonych należności z tytułu udzielonych
pożyczek (94,0% planu) wynikają z mniejszego od
planowanego
poziomu
wypłat
(wypłacono
83,2%).
Z uwagi na niższy - od planowanego - stan należności, wolne środki pieniężne osiągnęły wartość
znacznie większą od zakładanej.
3. Efekty ekologiczne działalności
W 2008 roku zakończono i przekazano do
użytku 133 zadania zrealizowane przy udziale
środków finansowych Funduszu, w tym z zakresu:
ochrony atmosfery – 35, ochrony wód - 13, gospodarki wodnej - 6, ochrony powierzchni ziemi –
45, ochrony przyrody – 7, edukacji ekologicznej –
22, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych
awarii – 2, ochrony przed hałasem – 1 i monitoringu – 2.
Zadania zrealizowane przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu z zakresu ochrony atmosfery miały
na celu, m.in.:
a) racjonalizację wytwarzania i użytkowania
ciepła polegającą na:
termomodernizacji budynków,
kompleksowej modernizacji systemów energetycznych, przesyłu oraz odbioru ciepła,
modernizacji centralnego źródła ciepła,
działaniach podnoszących efektywność przesyłu ciepła.
b) ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez:
modernizację istniejących kotłowni ze zmianą
paliw na niskoemisyjne,
działania prowadzące do zmniejszenia zużycia
paliwa i zapotrzebowania na ciepło.
W zakresie ochrony atmosfery zrealizowano
i zakończono 21 inwestycji z zakresu termomodernizacji w obiektach szkolnych, przedszkolnych,
budynkach urzędu gminy, w obiektach ochrony
zdrowia (Szpital Wojewódzki w Opolu, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno –
Reumatologicznych w Kup, ZOZ w Głuchołazach)
oraz w domach i ośrodkach pomocy społecznej
(Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowa-
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dzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek
w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju,
Stacja Caritas w Izbicku). Inwestorami były jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty)
oraz Województwo Opolskie. Najwięcej zadań
w tym zakresie zrealizowała gmina Pokój.
Pozostali inwestorzy zrealizowali inwestycje
związane z przebudową sieci cieplnej oraz modernizacją kotłowni, eliminacją niskiej emisji. Inwestorami były jednostki z sektora finansów publicznych, parafie oraz podmioty gospodarcze m.in.:
MZEC Kędzierzyn Koźle, ZEC Prudnik, PGKiM Antoniów, ZEC Namysłów, FWM Kuźnia Osowiec.
Ponadto w ramach zrealizowanych zadań:
zmodernizowano cały system grzewczy
w mieście Praszka poprzez likwidację kotłowni
centralnej, budowę 8 kotłowni gazowych i budowę nowej sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz
montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb
c.w.u.,
wyłączono z eksploatacji i zlikwidowano
12 kotłów opalanych paliwem stałym o łącznej
mocy 722 kW,
wybudowano sieci niskich i wysokich parametrów o łącznej długości 22 903 m,
wykonano 4 węzły cieplne o łącznej mocy
718 kW,
zmodernizowano kotłownie opalane paliwem
stałym i zamontowano: 3 kotły gazowe o łącznej
mocy 474 kW, 2 niskoemisyjne kotły węglowe
o łącznej mocy 200 kW, 2 kotły opalane drewnem
o łącznej mocy 391 kW,
zmodernizowano źródło ciepła o mocy
14 MW (PGKiM Antoniów).
Łączna moc zamontowanych urządzeń grzewczych wyniosła 1065 kW.
Efektem ekologicznym zakończonych w roku
2008 inwestycji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery: pyłów o 69,21 Mg/r, SO2
o 58,54 Mg/r, CO2 o 11 174,13 Mg/r, CO o 93,23
Mg/r, NOx o 14,16 Mg/ oraz ograniczenie zużycia
ciepła do ogrzewania o 40 240,13 GJ/r poprzez
wykonanie zabiegów termomodernizacyjnych, w
trakcie których:
ocieplono 20 597 m2 ścian, ocieplono 11 448 m2
stropów i dachów, wymieniono 959 okien o łącznej
pow. 2 161,8 m2, wymieniono 79 drzwi zewnętrznych o łącznej pow. 257 m2, zamontowano 1009
zaworów termostatycznych.
Efekt ekologiczny zadań realizowanych w ramach linii kredytowej obsługiwanej przez BOŚ to
ograniczenie emisji: pyłów o 16,16 Mg/r, SO2
o 10,03 Mg/r, CO o 13,12 Mg/r oraz budowa
5 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Łączna moc urządzeń grzewczych zamontowanych w ramach w/w linii kredytowej wyniosła
1 540 kW.
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Zadania realizowane z udziałem środków Funduszu w zakresie ochrony wód związane były przede
wszystkim z rozbudową sieci kanalizacyjnych. Pozwoli to na dociążenie wybudowanych dotychczas
oczyszczalni ścieków i uzyskanie efektów ekologicznych w postaci zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiorników.
W 2008 r. wybudowano ponad 227 km kanałów
grawitacyjnych, ciśnieniowych i przewodów tłocznych, a także 6 212 przykanalików o łącznej długości 101,4 km, co umożliwi odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej ścieków w ilości około 5 779 m3/d.
Na terenie gmin Opole, Chrząstowice, Dąbrowa
i Tarnów Opolski została zakończona budowa kanalizacji w ramach projektu „Poprawa jakości wody w Opolu” realizowanego przy udziale środków
ISPA/Fundusz Spójności.
Wybudowana została kanalizacja sanitarna
w miejscowościach Kotórz Mały i Zawada gm.
Turawa, zlokalizowanych na obszarze zasilania
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr
333 Opole - Zawadzkie.
Ponadto dofinansowane zostało opracowanie
projektów technicznych na roboty budowlane
przedsięwzięcia przygotowywanego przez Gminę
Grodków do ubiegania się o środki Funduszu Spójności. Pozwoli to na uzyskanie wyższego stopnia
przygotowania zadania do realizacji i zwiększy
szansę na uzyskanie dofinansowania.
W zakresie gospodarki wodnej zrealizowane zostały zadania Województwa Opolskiego związane
z odbudową i modernizacją urządzeń melioracji podstawowych. W 2008 roku odbudowano i zmodernizowano 61 281 m cieków, w wyniku czego uzyskano poprawę przepływu wód powierzchniowych,
ochronę przed powodzią i lokalnymi podtopieniami.
Ponadto w Gminie Kolonowskie wybudowano stację uzdatniania wody o wydajności Qśr = 500 m3/d,
natomiast w Namysłowie zmodernizowano stację
uzdatniania wody o wydajności Qśr = 2 880 m3/d.
Uzyskano efekty w postaci zapewnienia mieszkańcom
dostawy wody o jakości zgodnej z obowiązującymi
wymogami w tym zakresie.
W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi wykonano rekultywację 3 składowisk na powierzchni
7,155 ha, zlikwidowano mogilnik przeterminowanych środków ochrony roślin w Bogdańczowicach
w ilości 343,56 Mg, wybetonowano i uzbrojono
plac o powierzchni 1 148 m2 oraz zamontowano
stację odzysku frakcji drobnej o przepustowości
100 Mg/8 roboczogodzin na składowisku odpadów
w Ziemiełowicach,
Począwszy od kwietnia 2008 r. z udziałem środków Funduszu, w ramach 38 zadań usunięto
i unieszkodliwiono 76,8 Mg wyrobów azbestowych.
W dziedzinie zapobiegania i likwidacji skutków
poważnych awarii zakończono 2 zadania polegające na doposażeniu ochotniczych straży pożarnych
województwa opolskiego w sprzęt pozwalający na
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ograniczenie skutków katastrof, awarii i klęsk żywiołowych oraz usprawniający pracę jednostek
OSP.
W dziedzinie ochrony przyrody zakończono 7 zadań, które miały na celu: wykonanie prac w drzewostanie w zabytkowym parku w Rogowie Opolskim,
Prudniku, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, wyremontowanie obiektu oranżerii o powierzchni zabudowy 176 m2 i kubaturze 1 010 m3 celem ochrony
i rozwoju zasobów botanicznych w Centrum Terapii
Nerwic Moszna-Zamek, przywrócenie stanu pierwotnego struktury populacji cennych gatunków ryb
w wodach województwa opolskiego.
4. Działania związane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej i innych programów pomocowych
W 2008 r. kontynuowane były 2 zadania związane z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności, dla których dofinansowanie przyznano w
ramach przedakcesyjnego instrumentu pomocowego ISPA (którego zobowiązania płatnicze zostały przejęte przez Fundusz Spójności) oraz 1 zadanie, dla którego w 2005 roku decyzją Komisji Europejskiej zostało przyznane dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności.
W związku z nowym okresem programowania
2007 - 2013 Fundusz udzielał również wstępnej
zgody na udzielenie pożyczek, na zadania przewidziane do współfinansowania z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego.
4.1. Fundusz Spójności
W 2008 r. kontynuowana była realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości wody w Opolu”, dla
którego Komisja Europejska podpisała Memorandum Finansowe w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej – ISPA.
W ramach umów pożyczek zawartych z gminami: Opole (Beneficjent Końcowy pomocy),
Chrząstowice, Dąbrowa, Łubniany, Komprachcice
i Tarnów Opolski, do wypłaty na rok 2008 planowana była kwota 18 744 324,96 zł, z czego wypłacono 14 960 096 zł. Łączne dofinansowanie
zadania na dzień 31.12.2008 r. ze środków Funduszu wyniosło 73 063 021 zł.
W 2008 r. zostały zakończone roboty na kontraktach wykonawczych nr 2, 3 i 4. Tym samym
zakończona została faza realizacji zadania. Trwa
rozliczanie zadania pod względem finansowym.
Beneficjent Końcowy - Gmina Opole wystąpiła
z wnioskiem do Komisji Europejskiej o II zmianę
warunków realizacji przedsięwzięcia wynikających
z Memorandum Finansowego. Decyzją Komisji
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Europejskiej z dnia 17 grudnia 2008 r. uzyskano
zgodę na zmianę zakresu rzeczowego oraz na
przesunięcie terminu kwalifikowalności wydatków
do 31 grudnia 2009 r.
W 2008 r. wypłacono 12 173 885,09 zł w ramach zawartej w 2004 r. umowy pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: „Oczyszczanie ścieków
w Brzegu”, a zgodnie z umową planowane dofinansowanie na rok 2008 wynosiło 14 644 203,08 zł
(zgodnie z aneksem 08/026/2008). Łączne dofinansowanie zadania na dzień 31 grudnia 2008 r. ze
środków Funduszu wyniosło 40 594 075,57 zł.
Beneficjent Końcowy – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej,
o II zmianę warunków realizacji przedsięwzięcia
wynikających z Memorandum Finansowego. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2008 r.
do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wprowadzono I etap modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody (SUW) Gierszowice. W celu
pełnego wykorzystania przyznanej kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności, na wniosek Pożyczkobiorcy, Zarząd podjął decyzję wprowadzenia
do finansowania w ramach zawartej umowy pożyczki dodatkowej części zadania: Kontrakt nr 8
(Modernizacja SUW Gierszowice). W 2008 r. zakończono roboty budowlane na Kontraktach nr 1,
2 i 3. Zakończenie prac w ramach Kontraktu nr 8
planowane jest na 15 października 2009 r.
Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej wydatki
związane z projektem mogą być kwalifikowane do
dnia 31 grudnia 2009 r.
W 2008 r. kontynuowana była realizacja zadania pn. „Odprowadzanie ścieków z miasta Nysa
i wsi gminy Nysa”, dla którego Decyzją Komisji
Europejskiej zostało przyznane dofinansowanie ze
środków Funduszu Spójności.
W ramach zawartej umowy wypłacono kwotę zaplanowaną na rok 2008 w wysokości 1 359 161 zł,
łączne dofinansowanie zadania na dzień 31 grudnia
2008 r. ze środków Funduszu wyniosło 1 539 202 zł.
W 2008 roku Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”
w Nysie Sp. z o.o. (Beneficjent Końcowy pomocy)
zobowiązana została do wyasygnowania dodatkowych środków ze względu na zwiększenie wartości inwestycji, spowodowanej wzrostem cen
robocizny oraz materiałów. W związku z powyższym w 2008 r. przyznano pożyczkę uzupełniającą
do wysokości 19 532 800 zł. Łączny planowany
udział Funduszu w finansowaniu zadania wynosi
30 000 000 zł.
W 2008 r. zakończone zostały roboty na Kontrakcie nr 6 i rozpoczęto prace budowlane przy
realizacji Kontraktu nr 7.
Planowany termin zakończenia całego zadania
przypada na dzień 31 grudnia 2009 r.
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Środki finansowe Funduszu zaangażowane były
również na etapie przygotowywania zadań do realizacji z udziałem Funduszu Spójności.
W 2008 r. zakończono dofinansowanie zadania
pn. „Opracowanie projektów technicznych na roboty budowlane przedsięwzięcia Funduszu Spójności „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
Ścieków w Tarnowie Grodkowskim oraz budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Grodków”, realizowanego w ramach „Programu ochrony wód rzek
Ślęzy i Oławy”. Przyznana Gminie Grodków pożyczka do kwoty 1 170 000 zł została wykorzystana w niepełnej wysokości 975 000 zł, ze
względu na niższy koszt zadania. Z planowanej do
wypłaty na rok 2008 kwoty 621 750 zł wypłacono 426 750 zł.
Udzielona została pożyczka Gminie Namysłów do
kwoty 873 000 zł na dofinansowanie zadania pn.
„Rozwiązanie
problemów
gospodarki
wodnościekowej w powiecie namysłowskim: opracowanie
kompletnych dokumentacji technicznych budowy
sieci kanalizacji sanitarnych – udział Gminy Namysłów w kosztach inwestycji”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z koniecznością uzupełnienia przedłożonych przez Wykonawcę dokumentacji Pożyczkobiorca zwrócił się o przesunięcie wypłaty
przyznanej pożyczki z 2008 r. na I kwartał 2009 r.
W 2008 r. Zarząd Funduszu udzielił promesy
przyznania pożyczki płatniczej do kwoty 4 800 000
zł, oraz pożyczki inwestycyjnej do kwoty 16 268
000 zł dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie na zadanie
pn.: „Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias
Opolski”, przedsięwzięcia planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I
– Gospodarka wodo-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
4.2. Fundusze strukturalne
W styczniu 2008 r. zostało zakończone ostatnie z dofinansowywanych przez Fundusz zadań
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W ramach zawartej w 2006 r. umowy pożyczki
na zadanie pn. „Ochrona wód podziemnych oraz ujęć
wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada) wypłacono łącznie 1 351 700 zł
pożyczki inwestycyjnej – pożyczka inwestycyjna
była przyznana do kwoty 1 387 000 zł.
W związku z przyznaniem Polsce środków finansowych na nowy okres programowania 2007
– 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Wojewódzki
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Fundusz udzielił promes zapewniających pomoc
podmiotom z terenu województwa opolskiego
zamierzającym realizować zadania w ramach osi
priorytetowej nr 4 „Ochrona Środowiska” działanie
4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka
odpadami.
W 2008 r. Zarząd Funduszu udzielił, 4 potencjalnym beneficjentom starającym się o dofinansowanie w ramach RPO 2007-2013, promes przyznania pożyczek inwestycyjnych łącznie do kwoty
11 582 900 zł. Kwota zobowiązań Funduszu
z tego tytułu na rok 2009 wynosi 5 258 212 zł.
Udzielenie przez Fundusz pomocy finansowej
uzależnione jest od przyjęcia projektów do realizacji w ramach tego programu.
4.3. Zadania związane z wdrażaniem Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Fundusz, na mocy Porozumienia zawartego
25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska, pełni
funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) przy wykorzystaniu środków
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
dla projektów w ramach gospodarki wodnościekowej oraz gospodarki odpadami i ochrony
powierzchni ziemi. 28 maja 2008 r. podpisano
Aneks do ww. Porozumienia, w którym doprecyzowano obowiązki stron, w szczególności w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie.
W 2008 r. Ministerstwo Środowiska ogłosiło
3 konkursy o dofinansowanie z Funduszu Spójności przedsięwzięć w ramach priorytetu I – Gospodarka wodno - ściekowa i priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ogłoszenia o konkursach zostały również zamieszczone przez Fundusz w lokalnej prasie oraz na
stronie internetowej.
W wyniku dotychczasowej współpracy z potencjalnymi beneficjentami zidentyfikowano 14
projektów, planowanych do finansowania z Funduszu Spójności (13 z zakresu gospodarki wodnościekowej i 1 z zakresu gospodarki odpadami).
3 wnioski dla projektów dużych (tj. o wartości
przekraczającej 25 mln EURO) zostały złożone
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach ogłoszonych konkursów (dla aglomeracji Głuchołazy, Strzelce Opolskie i Opole), natomiast 4 grudnia 2008 r., w ramach trzeciego konkursu, do Funduszu wpłynął
wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie
k/Ozimka o dofinansowanie projektu „Poprawa
jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie Ozimek – Trias Opolski”.
19 stycznia 2009 r. wnioskodawca wycofał złożony wniosek. Nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności
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przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami
i ochrony powierzchni ziemi.
W ramach realizacji zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ w 2008 r. pracownicy Funduszu:
przygotowali i przesłali do zatwierdzenia
przez IP projekt Instrukcji Szczegółowej, będącej
załącznikiem do Instrukcji Wykonawczej Instytucji
Wdrażającej POIiŚ. 4 grudnia 2008 r. Ministerstwo
Środowiska zatwierdziło Instrukcję Wykonawczą
Instytucji Wdrażającej POIiŚ wraz z Instrukcją
Szczegółową WFOŚiGW w Opolu,
opiniowali wytyczne i inne dokumenty,
przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwo Środowiska,
dokonywali oceny wniosków w ramach
Grupy Roboczej, powołanej przez Instytucję Pośredniczącą do oceny wniosków o dofinansowanie
w ramach PO IiŚ, na podstawie kryteriów merytorycznych II stopnia. Fundusz zgłosił 4 ekspertów,
którzy oceniali łącznie 13 wniosków,
prowadzili działania informacyjne i promocyjne, w tym polegające m.in. na prowadzeniu
Punktu Informacyjnego oraz zamieszczaniu informacji na stronie internetowej Funduszu,
uczestniczyli w szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez Ministerstwo Środowiska
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, otrzymując
łącznie 31 certyfikatów i zaświadczeń.
Prezes Zarządu Funduszu uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Monitorującego POIiŚ w charakterze obserwatora, bez prawa głosu. Od maja
2008 r. Prezes jest również członkiem powołanego
przez Marszałka Województwa Opolskiego Zespołu
ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim, którego zadaniem jest podejmowanie działań i inicjatyw w celu identyfikowania problemów dotyczących realizacji programów operacyjnych na terenie województwa.
Fundusz na bieżąco współpracował z potencjalnymi beneficjentami pomocy w ramach POIiŚ,
669
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organizując i uczestnicząc w spotkaniach informacyjnych poświęconych zasadom przygotowania
wniosku o dofinansowanie oraz kryteriom ich oceny. Ponadto Fundusz zorganizował 2 szkolenia dla
beneficjentów na temat: roli Jednostki Realizującej
Projekt w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć Funduszu Spójności oraz podstawowych
zasad opracowywania studium wykonalności dla
projektów w ramach POIiŚ.
W czerwcu 2008 r. Fundusz zorganizował spotkanie konsultacyjne dotyczące zasad oceny formalnej i merytorycznej I stopnia projektów ubiegających się o wsparcie. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele wojewódzkich funduszy z Wrocławia, Katowic, Poznania i Zielonej Góry.
7 marca 2008 r. Ministerstwo Środowiska
przeprowadziło kontrolę systemową, która obejmowała swym zakresem:
monitorowanie przygotowania projektów kluczowych,
planowanie środków na realizację poszczególnych działań w budżecie jednostki,
archiwizacja dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz
zgodnie z obowiązującymi procedurami,
zasady ewidencji wydatków związanych z POIiŚ
na poziomie IW.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
W okresie od 7 marca do 15 maja 2008 r.
Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu przeprowadził
w Funduszu badanie i ocenę zgodności z wymogami wspólnotowymi systemu zarządzania i kontroli w ramach POIiŚ. Wynikiem audytu (przeprowadzonego równocześnie we wszystkich instytucjach zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ) była
pozytywna opinia o zgodności systemów zarządzania i kontroli, która w dniu 5 grudnia 2008 r.
została przekazana do Komisji Europejskiej.

670
670
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 14 kwietnia 2009 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska – Biedaszka
w miejscowości Stare Siołkowice – etap VI”
pomiędzy:
Gminą Popielów reprezentowaną przez:
1) Wójta Gminy - Dionizego Duszyńskiego

a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa:
1) Starosta – Henryk Lakwa
2) Wicestarosta – Krzysztof Wysdak
Strony postanawiają, co następuje:
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§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica
Katowska – Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice – etap VI”.
2. Strony porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1 łącznie kwotę
270.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt
tysięcy 00/100), na którą składają się zapisane w
budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowanych
udziałów.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie
ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na jego realizację.
§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt
realizacji VI etapu zadania w wysokości nie wyższej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Gmina Popielów zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 1 czerwca 2009 r. na
rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.
I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015
7123 kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizację VI
etapu zadania.
§ 4.1) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający ogłosi przetarg
i dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2) Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu w toku procedury wyłonienia Wykonawcy zadania, zapewni udział przedstawiciela Gminy
Popielów na każdym jej etapie.
§ 5. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych na własny koszt.
§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który
zaoferuje cenę niższą niż określona w § 1.2 poro670
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zumienia, Powiat Opolski dokona proporcjonalnego
zmniejszenia udziału stron w finansowaniu zadania.
§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Powiat Opolski przedłoży Gminie Popielów
rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków
po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Popielów w terminie do 21 dni
od daty całkowitego rozliczenia inwestycji.
§ 8. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od
całej wartości robót i przechowywana na koncie
Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną
ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie
może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Popielów.
Powiat Opolski:

Gmina Popielów:

Starosta Opolski
Henryk Lakwa

Wójt
Dionizy Duszyński

Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 21 kwietnia 2009 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 Grodziec - Zębowice
w miejscowości Grodziec – etap III”
pomiędzy:
Gminą Ozimek reprezentowaną przez:
1) Burmistrza Ozimka - Jana Labusa
a
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa:
1) Starosta – Henryk Lakwa;
2) Wicestarosta – Krzysztof Wysdak.
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.1. Strony porozumienia wyrażają wolę
wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej
Nr 1738 Grodziec - Zębowice w miejscowości
Grodziec – etap III”.
2. Strony porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w § 1.1, łącznie kwotę
40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych
00/100), na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2009 r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio w § 2 i 3 niniejszego
porozumienia.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie
ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, na jego realizację.
§ 2. Powiat Opolski deklaruje, że pokryje koszt
realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Gmina Ozimek zobowiązuje się do przekazania w terminie do dnia 5 maja 2009 r. na rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A. I O/Opole
nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123 kwoty
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania.
§ 4. Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, jako Zamawiający dokona wyboru
wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).

§ 5. Nadzór nad realizowanymi robotami prowadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Opolu.
§ 6. W przypadku wyboru wykonawcy, który
zaoferuje za zakres robót wyszczególniony
w kosztorysie inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1 ust. 2 porozumienia udział finansowy
stron nie ulega zmianie, a zaoszczędzone środki
będą przeznaczone na zwiększenie zakresu robót
na tym zadaniu w 2009 r.
§ 7.1) Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez wykonawcę w całości na Powiat
Opolski - Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Powiat Opolski przedłoży Gminie Ozimek
rozliczenie z wykorzystania otrzymanych środków
po zrealizowaniu i odbiorze zadania.
3) Niewykorzystana część środków zostanie
zwrócona Gminie Ozimek w terminie do 21 dni od
daty całkowitego rozliczenia inwestycji.
§ 8. Powiat Opolski deklaruje, że przygotuje
materiały niezbędne do wyboru wykonawcy.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną
ze stron porozumienia, przy czym odstąpienie nie
może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy Ozimek.
Powiat Opolski:
Starosta Opolski
Henryk Lakwa
Wicestarosta Opolski
Krzysztof Wysdak

Gmina Ozimek:
z up. Burmistrza
Marek Korniak
Zastępca Burmistrza
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