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1598 

UCHWAŁA NR XII/102/2011 

RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 

 z dnia 26 października 2011 r. 

  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Namysłowskiego 

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada 

Powiatu w Namysłowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Uchwala się Statut Powiatu Namysłow-

skiego. 

2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat 

Namysłowski; 

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Po-

wiatu Namysłowskiego; 

3) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Namysłowskiego; 

4) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję 

Rady Powiatu Namysłowskiego; 

5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd 

Powiatu Namysłowskiego; 

6) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę 

Namysłowskiego; 

7) Starostwie – należy przez to rozumieć Staro-

stwo Powiatowe w Namysłowie; 

8) Statucie – należy przez to rozumieć Statut 

Powiatu Namysłowskiego. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 2. Powiat stanowi lokalną wspólnotę samo-

rządową tworzoną przez mieszkańców Powiatu 

oraz terytorium obejmujące gminy: Namysłów, Do-

maszowice, Pokój, Świerczów, Wilków. 

 

§ 3. Powiat obejmuje obszar o powierzchni 

748 km2, a jego granice określone są na mapie 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Siedzibą władz Powiatu jest miasto Namy-

słów. 

 

§ 5. Powiat używa herbu, flagi i pieczęci, na za-

sadach określonych w odrębnej uchwale. 

 

Rozdział 2 

Organizacja wewnętrzna, tryb pracy Rady 

Powiatu 

§ 6.1. Rada składa się z 17 radnych. 

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczą-

cego oraz dwóch Wiceprzewodniczących w trybie i na 

zasadach ustalonych w ustawie o samorządzie powia-

towym. 

 

§ 7.1. Rada obraduje na sesjach: 

1) zwyczajnych; 

2) nadzwyczajnych; 

3) uroczystych. 

2. Sesje zwyczajne zwoływane są przez Prze-

wodniczącego Rady Powiatu, co najmniej raz na 

kwartał. 

3. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać 

proponowany porządek obrad wraz z projektami 

uchwał, które powinny spełniać wymogi określone 

w § 22. 

4. Przewodniczący Rady może zwołać sesję uro-

czystą. 

 

§ 8. Zawiadomienia o sesjach zwyczajnych lub 

uroczystych wraz z porządkiem obrad, projektami 

uchwał, uzasadnieniem uchwał i innymi materiałami 

otrzymują radni, najpóźniej na 7 dni przed terminem 

sesji. Termin ten nie dotyczy sesji zwoływanych  

w trybie nadzwyczajnym. 
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§ 9.1. Przewodniczący Rady przed każdą sesją 

po zasięgnięciu opinii Starosty ustala listę gości 

zaproszonych na sesję. 

2. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zo-

bowiązani kierownicy powiatowych inspekcji i stra-

ży, jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierow-

nicy komórek organizacyjnych i osoby zajmujące 

samodzielne stanowiska pracy w Starostwie Powia-

towym. 

 

§ 10.1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jaw-

ności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i tematyce 

sesji Rady powinno zostać podane do publicznej 

wiadomości poprzez: 

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

starostwa; 

2) przekazanie poszczególnym gminom powiatu; 

3) zamieszczenie w urzędowym publikatorze te-

leinformatycznym – BIP na stronie www.bip. 

namyslow.pl. 

 

§ 11.1. Porządek obrad sesji Rady powinien zo-

stać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedze-

niu. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub radne-

go, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich 

kontynuowaniu w innym terminie lub na kolejnym 

posiedzeniu tej samej sesji. 

2. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 1, Rada 

może postanowić w szczególności ze względu na 

niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub ko-

nieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia 

dodatkowych materiałów lub inne nie przewidziane 

przeszkody uniemożliwiające Radzie podejmowanie 

uchwał. 

 

§ 12.1. Wyboru na funkcję Przewodniczącego 

Rady i Wiceprzewodniczących oraz Starostę doko-

nuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów 

zgłoszonych przez radnych uczestniczących w po-

siedzeniu wraz z uzasadnieniem. 

2. W przypadku gdy w pierwszej turze głosowa-

nia nie dojdzie do wyboru o którym mowa w ust. 1 

przeprowadza się drugą turę, ograniczając ją do 

dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzy-

skali największą liczbę głosów. 

3. Dokonanie wyboru na funkcje, o których 

mowa w ust. 1 jak również wyboru Wicestarosty  

i pozostałych członków Zarządu oznacza podjęcie 

uchwały stwierdzającej wybór - bez potrzeby do-

datkowego głosowania za podjęciem tej uchwały. 

4. Odwołanie z funkcji, o których mowa w ust. 1  

i ust. 3 oznacza podjęcie uchwały stwierdzającej 

odwołanie bez potrzeby dodatkowego głosowania 

za podjęciem tej uchwały. 

5. Przewodniczący Rady może przerwać sesję  

w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie 

obrad, wyznaczając nowy termin posiedzenia. Fakt 

przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy 

opuścili obrady, odnotowuje się w protokole. 

6. Radni potwierdzają swoją obecność na sesji 

podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na 

salę obrad. W przypadku braku quorum radni po-

twierdzają swoją obecność bezpośrednio przed 

wznowieniem obrad. 

7. W razie wątpliwości quorum ustala się na 

podstawie liczby radnych obecnych na sali obrad. 

 

§ 13.1. Sesje otwiera i obrady prowadzi Prze-

wodniczący Rady wypowiadając formułę ”Otwie-

ram…. (podaje numer) Sesję Rady Powiatu Namy-

słowskiego.”. 

2. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodni-

czący Rady kończy sesję formułą: „Zamykam… 

(podaje numer) Sesję Rady Powiatu Namysłow-

skiego”. 

 

§ 14.1. Rada rozpoczyna obrady w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 

stwierdza na podstawie listy obecności prawomoc-

ność obrad, a w przypadku braku quorum może 

wyznaczyć nowy termin sesji. 

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady 

przedstawia porządek obrad. 

4. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmiany pro-

ponowanego porządku obrad może wystąpić radny, 

Zarząd, Starosta lub Wicestarosta. 

 

§ 15. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien 

między innymi zawierać: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 

obrad; 

2) przedstawienie porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 

4) informację Starosty z działalności Zarządu  

w okresie między sesjami; 

5) interpelacje i zapytania radnych; 

6) rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie; 

7) sprawozdania i informacje; 

8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania; 

9) wnioski i sprawy różne; 

10) informacje Przewodniczącego Rady i Prze-

wodniczących Komisji. 

 

§ 16.1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje 

się do Starosty za pośrednictwem Przewodniczące-

go Rady. 

2. Radni mogą składać interpelacje na sesji oraz 

w okresie między sesjami. Interpelacja winna zawie-

rać jasne sprecyzowanie problemu będącego powo-

dem jej złożenia. 

3. Interpelacja powinna być złożona pisemnie 

wyłącznie w sprawach związanych z wykonywa-

niem zadań przez powiat, bądź jego jednostki orga-

nizacyjne. 
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4. Odpowiedź na interpelacje złożone na sesji 

może być udzielona na tej sesji ustnie przez Staro-

stę, lub osobę przez niego upoważnioną. 

5. Odpowiedź na interpelacje złożone w formie 

pisemnej między sesjami oraz na sesji w sprawach 

złożonych, udzielana jest na piśmie w terminie do  

1 miesiąca licząc od daty złożenia interpelacji. 

 

§ 17. Jeżeli interpelacja nie spełnia warunków,  

o których mowa w § 16 ust. 2 i 3 Starosta ma 

prawo zażądać stosownego uzupełnienia. W przy-

padku braku uzupełnienia, interpelacja pozostaje bez 

odpowiedzi. 

 

§ 18.1. Zapytania radnych mogą być składane 

w formie ustnej lub pisemnej odnośnie bieżącego 

działania Powiatu. 

2. Zapytania radnych nie mogą powodować ko-

nieczności wykonywania czasochłonnych analiz  

i zestawień. 

 

§ 19.1. Przewodniczący Rady prowadzi sesje 

według przedstawionego porządku obrad. 

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według 

kolejności zgłoszeń, jednak w uzasadnionych przy-

padkach może udzielić głosu poza kolejnością. 

3. Podczas sesji Przewodniczący Rady udziela 

głosu poza kolejnością w celu zgłoszenia wniosków 

o charakterze formalnym, których przedmiotem 

mogą być w szczególności sprawy: 

1) stwierdzenia quorum; 

2) zakończenia dyskusji i wystąpień; 

3) zamknięcia listy mówców; 

4) zakończenia lub ograniczenia czasu wystąpień; 

5) ograniczenia wystąpień do opinii komisji; 

6) przeliczenia głosów; 

7) nieodbierania głosu mówcy; 

8) przerwania, odroczenia lub zamknięcia sesji; 

9) głosowania bez dyskusji lub zgłaszania kan-

dydatów w wyborach; 

10) zarządzenia przerwy; 

11) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały; 

12) wycofania wniosku lub poprawki; 

13) wycofania projektu uchwały; 

14) udzielenia wyjaśnień. 

4. Przewodniczący Rady niezwłocznie poddaje 

wniosek formalny pod głosowanie. Rada decyduje  

o tych sprawach zwykłą większością głosów. 

5. Nie można udzielać głosu w sprawie formalnej 

w trakcie głosowania. 

 

§ 20.1. Przewodniczący Rady czuwa nad 

sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w od-

niesieniu do wystąpień radnych i innych osób 

uczestniczących w sesji przestrzegając aby głos nie 

odbiegał od rozpatrywanego tematu lub znacznie 

nie przekraczał wyznaczonego czasu. 

2. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu, 

radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub 

znacznie przekracza wyznaczony czas, Przewodni-

czący Rady może zwrócić uwagę, a po dwukrot-

nym zwróceniu uwagi odebrać mu głos. Fakt ten 

odnotowuje się w protokole posiedzenia. 

3. Jeżeli forma lub treść wystąpienia albo za-

chowanie radnego zakłóca porządek obrad lub 

uchybia powadze posiedzenia, Przewodniczący 

Rady zwraca mu uwagę, a gdy nie odniesie to 

skutku może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje 

się w protokole posiedzenia. 

4. Przewodniczący Rady może czynić radnym 

uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania 

wystąpienia na posiedzeniu. 

5. Przewodniczący Rady może udzielać głosu 

osobom spoza Rady po uprzednim zgłoszeniu się ich 

do zabrania głosu. 

6. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do 

osób uczestniczących w sesji Rady. 

7. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróce-

niu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad 

osobom obecnym na sesji Rady, które swoim za-

chowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają 

powagę sesji. 

 

§ 21.1. Z sesji Rady sporządza się protokół, któ-

ry podpisuje Przewodniczący Rady i protokolant. Po 

przyjęciu na następnej sesji protokołu stanowi on 

urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych 

rozstrzygnięć Do protokołu dołącza się listę obecno-

ści, uchwały podjęte przez Radę i inne materiały. 

2. Protokół z sesji Rady powinien m.in. zawierać: 

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania 

sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona  

i nazwiska przewodniczącego sesji i osoby sporzą-

dzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej 

sesji; 

4) przebieg obrad, a w szczególności: streszcze-

nie wystąpień lub dyskusji treść zgłoszonych i przy-

jętych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisem-

nych wystąpień; 

5) przebieg głosowania i jego wyniki; 

6) podpis przewodniczącego sesji i osoby spo-

rządzającej protokół. 

3. Projekt protokołu z sesji Rady podpisany przez 

Przewodniczącego Rady i osobę sporządzającą pro-

jekt protokołu udostępnia się do wglądu w siedzibie 

Starostwa na 2 dni robocze przed terminem kolejnej 

sesji. Poprawki i uzupełnienia do projektu protokołu 

mogą być wnoszone przez radnych na piśmie nie 

później niż do rozpoczęcia sesji Rady, na której na-

stępuje przyjęcie protokołu. 

4. Zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 3 

wymagają przegłosowania zwykłą większością gło-

sów. 

5. Protokoły podlegają udostępnieniu po ich 

przyjęciu przez Radę i podpisaniu przez Przewodni-

czącego Rady. 
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6. W przypadku gdy przebieg sesji jest rejestro-

wany przez protokolanta na nośniku cyfrowym, 

zapisy te stanowią jego materiał pomocniczy podle-

gający udostępnieniu tylko radnym powiatowym. 

Po przyjęciu projektu protokołu przez Radę, materiał 

pomocnicy o którym mowa wyżej przechowywany 

jest we właściwej komórce organizacyjnej przez 

okres 1 miesiąca. 

 

§ 22.1. Rada może podejmować uchwały,  

w których wyraża swoje opinie, stanowiska a także 

apele i rezolucje. 

2. Uchwała Rady powinna m.in. zawierać: 

1) numer, datę i tytuł; 

2) podstawę prawną; 

3) merytoryczną regulację sprawy będącej 

przedmiotem uchwały; 

4) termin wejścia w życie i ewentualny czas jej 

obowiązywania; 

5) przepisy przejściowe i derogacyjne; 

6) krótkie merytoryczne uzasadnienie. 

 

§ 23.1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Ra-

dę mogą występować: 

1) grupa co najmniej 4 radnych; 

2) Przewodniczący Komisji w jej imieniu; 

3) Zarząd; 

4) Przewodniczący Rady; 

5) klub radnych; 

6) Starosta. 

2. Wnioskodawca przedkłada projekt uchwały 

Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady 

przekazuje projekty uchwał właściwym Komisjom  

i Zarządowi w celu zaopiniowania. 

 

§ 24.1. Projekty uchwał powinny spełniać wy-

mogi określone w § 22 ust. 2 oraz zawierać pisem-

ne uzasadnienie, akceptację radcy prawnego pod 

względem formalno-prawnym, a w przypadku gdy 

podjęcie uchwały wywołuje skutki finansowe, kon-

trasygnatę Skarbnika Powiatu. 

2. Przewodniczący Komisji, do których skiero-

wano projekty uchwał i innych materiałów, zwołuje 

posiedzenia przed wyznaczonym terminem sesji 

celem zaopiniowania projektów przez Komisję. 

 

§ 25.1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejny 

numer, podając cyframi rzymskimi numer sesji, 

cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia 

uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na 

którym została przyjęta. 

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał  

i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady. 

3. Komórka organizacyjna starostwa prowadzą-

ca obsługę Rady udziela informacji o podjętych 

uchwałach przez organy Powiatu oraz udostępnia je 

osobom zainteresowanym. 

4. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady lub 

Wiceprzewodniczący, który przewodniczył sesji. 

§ 26.1. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji 

kolejne numery, począwszy od numeru jeden. 

2. Protokoły sesji numerowane są cyframi rzym-

skimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, 

protokoły zaś komisji i zarządu – cyframi arabskimi, 

łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku. 

 

Rozdział 3 

Głosowanie 

§ 27.1. Po przegłosowaniu przez Radę odpo-

wiedniego wniosku formalnego dyskusja nad pro-

jektem uchwały może być ograniczona do uzasad-

nień wniesionych poprawek. 

2. Wnioskodawca projektu uchwały ma prawo 

do zabrania głosu na zakończenie dyskusji. 

3. Głosowanie projektu uchwały poprzedzone 

jest głosowaniem poprawek wg kolejności zgłoszeń. 

W uzasadnionym przypadku Przewodniczący Rady 

może w pierwszej kolejności poddać pod głosowa-

nie wnioski najdalej idące. 

4. Projekt uchwały wraz z przyjętymi popraw-

kami poddawany jest w całości pod głosowanie. 

5. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący 

Rady ogłasza liczbę głosów "za", "przeciw", 

"wstrzymujących się" oraz ogłasza przyjęcie albo 

odrzucenie projektu uchwały poddanego pod gło-

sowanie. 

 

§ 28.1. Głosowanie zwykłą większością głosów 

oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał 

największą ilość głosów. Głosów nieważnych lub 

wstrzymujących się nie dolicza się do żadnej z grup 

głosujących. 

2. Głosowanie bezwzględną większością głosów 

oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał 

co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozosta-

łych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciw-

nych i wstrzymujących się. 

 

§ 29.1. W głosowaniu jawnym radni głosują 

przez podniesienie ręki. 

2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodni-

czący Rady i ogłasza jego wyniki. 

3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się 

w protokole sesji. 

4. Głosowanie jawne imienne odbywa się po-

przez powstanie radnych wyczytywanych w po-

rządku alfabetycznym przez prowadzącego obrady  

i wypowiedzenie słów „za” lub „przeciw” albo 

„wstrzymuję się”. 

5. Równa liczba głosów oznacza, że w danej 

sprawie Rada nie podjęła rozstrzygnięcia. 

6. Głosy liczy Przewodniczący Rady lub osoba 

przez niego upoważniona. 

 

§ 30.1. Głosowanie tajne przeprowadza się w przy-

padkach określonych ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym. 
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2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach 

opatrzonych pieczęcią Rady. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skruta-

cyjna wybrana przez Radę spośród radnych. Komisja 

skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji. 

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż 

radnych obecnych na sesji. 

5. Pobieranie kart do głosowania i głosowanie 

odbywa się w kolejności alfabetycznej. 

6. Przy głosowaniu tajnym nad uchwałą głosują-

cy stawia znak „x” w kratce przy jednej z odpowie-

dzi: „ za”, „przeciw”, przez co wskazuje swój wy-

bór. Głos jest nieważny jeśli głosujący nie umieścił 

znaku „x” lub umieścił taki znak przy różnych od-

powiedziach. 

7. Dopiski poczynione na kartce nie mają zna-

czenia. Jako głos nieważny traktuje się karty: inne-

go wzoru, nie oznakowane przez komisję skrutacyj-

ną, bądź przedarte całkowicie. 

8. Quorum niezbędne do ważności głosowania 

liczy się od liczby radnych obecnych na sali obrad 

podczas głosowania. Jeżeli radny jest obecny lecz 

nie bierze udziału w głosowaniu, komisja skrutacyj-

na odnotowuje ten fakt w protokole. 

9. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza 

wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. 

10. W przypadku równej liczby głosów w gło-

sowaniu tajnym Przewodniczący Rady zarządza 

drugą turę głosowania. W przypadku gdy w drugiej 

turze głosowania nie dojdzie do rozstrzygnięcia 

Przewodniczący Rady odracza głosowanie na kolej-

ną sesję. 

11. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna 

sporządza protokół, który stanowi załącznik do pro-

tokołu sesji wraz z kartami do głosowania. 

 

Rozdział 4 

Komisje Rady Powiatu 

§ 31.1. Powołuje się następujące stałe Komisje 

Rady: 

1) Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego  

i Mienia Powiatu; 

2) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw 

Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku; 

3) Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich  

i Ochrony Środowiska. 

2. W skład komisji wchodzą radni w liczbie od  

3 do 9. 

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący powo-

ływany i odwoływany przez Radę zwykłą większo-

ścią głosów. Wiceprzewodniczącego powołuje  

i odwołuje Komisja. 

4. Radny zobowiązany jest pracować w dwóch 

Komisjach stałych, a może być Przewodniczącym 

tylko jednej Komisji. 

5. Propozycje ilości członków i składu osobowe-

go Komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia 

Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowa-

nych radnych, klubów radnych lub Komisji. 

 

§ 32.1. Komisje pracują na posiedzeniach zwo-

ływanych przez Przewodniczącego Komisji z wła-

snej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/4 człon-

ków Komisji lub na wniosek Przewodniczącego 

Rady. 

2. O planowanym posiedzeniu Komisji i propo-

nowanym porządku obrad Przewodniczący Komisji 

informuje pracownika biura rady i zarządu w termi-

nie umożliwiającym zawiadomienie członków Komi-

sji oraz zaproszonych osób najpóźniej na 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

3. Protokoły z posiedzeń Komisji przechowuje  

i udostępnia do wglądu osobom zainteresowanym, 

komórka organizacyjna starostwa powiatowego 

prowadząca obsługę rady i zarządu. 

 

§ 33.1. Do zadań Komisji stałych należy: 

1) opiniowanie projektów uchwał Rady; 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw i wnio-

sków mieszkańców powiatu zleconych Komisji 

przez Radę, bądź przez Przewodniczącego Rady; 

4) formułowanie ocen opinii i wniosków miesz-

kańców Powiatu, dotyczących sposobu świadcze-

nia usług publicznych przez Powiat i jego jednostki. 

2. Komisja na podstawie rocznego planu pracy 

Rady opracowuje własny plan pracy, który przed-

kłada Radzie do zatwierdzenia w formie projektu 

uchwały. 

3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz 

w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Rady. 

 

§ 34.1. Komisja obraduje w obecności co naj-

mniej połowy swojego składu. 

2. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie 

opinii i wniosków uchwalanych w głosowaniu jaw-

nym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji. 

3. Komisja w zakresie niezbędnym do rozpatrze-

nia sprawy objętej jej właściwością uprawniona jest 

żądać od właściwych w sprawie członków Zarządu, 

za pośrednictwem Starosty, kierowników wydzia-

łów i samodzielnych stanowisk pracy Starostwa 

oraz kierowników jednostek podległych złożenia 

wyjaśnień, informacji lub udostępnienia odpowied-

niej dokumentacji oraz dokonywać wizji lokalnych. 

4. Opinie Komisji na podstawie protokołu przed-

stawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub 

wyznaczony przez Komisję radny. 

5. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej 

posiedzenie inne osoby, których obecność jest uza-

sadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej 

sprawy. 

6. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 
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7. O wspólnym posiedzeniu Komisji decyduje 

Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad  

i wyznaczając z grona Przewodniczących Komisji 

przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia. 

 

§ 35.1. Zakres działania, Komisji doraźnej okre-

śla Rada w uchwale o powołaniu Komisji. 

2. Do trybu obrad Komisji doraźnej stosuje się 

przepisy § 31 ust. 3 i 5, § 34. 

 

§ 36.1. Komisja Rewizyjna jest powołana  

w składzie 5 radnych. 

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do prze-

prowadzania kontroli działalności Zarządu, podle-

głych jednostek organizacyjnych oraz zajmowania 

stanowiska odnośnie załatwiania skarg i wniosków. 

3. Rada upoważnia Przewodniczącego Rady do 

przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej w celu 

zajęcia stanowiska. 

4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się 

odpowiednio zapisy dot. Komisji stałych Rady. 

 

§ 37.1. Na zaproszenie Przewodniczącego Ko-

misji Rewizyjnej w posiedzeniach Komisji mogą brać 

udział radni niebędący członkami Komisji oraz inne 

osoby. 

2. Komisja Rewizyjna może postanowić o odby-

ciu posiedzenia zamkniętego, w którym może 

uczestniczyć Przewodniczący Rady. 

 

§ 38.1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole 

zgodnie z rocznym planem pracy, który przedkłada 

Radzie do zatwierdzenie w formie projektu uchwały 

oraz podejmuje kontrole doraźnie. 

 

§ 39.1. Kontrole są podstawową formą działal-

ności Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna w szczególności: 

1) analizuje i wykorzystuje dla potrzeb oceny Za-

rządu z wykonania uchwał Rady, opinie innych Komi-

sji, wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych 

Zarządu i podległych jednostek organizacyjnych; 

2) może wystąpić do Rady o zainicjowanie kon-

troli zewnętrznej Zarządu i podległych jednostek 

organizacyjnych; 

3) współpracuje z właściwymi Komisjami w zała-

twianiu skarg i wniosków, a także w przygotowaniu 

projektów uchwał Rady w sprawach skarg i wniosków; 

4) przygotowuje projekt uchwały w sprawie ab-

solutorium dla Zarządu. 

3. Przewodniczący Komisji może upoważnić po-

szczególnych członków Komisji do przeprowadzenia 

kontroli. 

 

§ 40. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co 

najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli 

zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej 

jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontro-

li, z wyłączeniem § 38 ust. 

§ 41. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do: 

1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolo-

wanej; 

2) wglądu do akt i dokumentów dotyczących 

działalności tej jednostki; 

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych do-

wodów; 

4) powołania biegłych, za zgodą Rady, do zba-

dania spraw będących przedmiotem kontroli; 

5) żądania od pracowników kontrolowanej jed-

nostki pisemnych i ustnych wyjaśnień; 

6) przyjmowania oświadczeń od pracowników 

kontrolowanej jednostki; 

7) sporządzania dla członków Komisji Rewizyjnej 

odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej. 

 

§ 42.1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest 

zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpo-

wiednich warunków i środków niezbędnych do 

sprawnego przeprowadzenia kontroli. 

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych 

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przestrze-

gania przepisów o postępowaniu z wiadomościami 

zawierającymi tajemnicę państwową i służbową 

obowiązującą w kontrolowanej jednostce. 

3. Działalność Komisji Rewizyjnej nie może naru-

szać obowiązującego w jednostce kontrowanej 

porządku pracy. 

 

§ 43. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest: 

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego; 

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz 

przyczyn i skutków ich powstania jak również osób 

odpowiedzialnych za ich powstanie. 

 

§ 44.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej przepro-

wadzający kontrolę w terminie 7 dni od zakończenia 

kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisu-

ją wszyscy członkowie Komisji biorący udział  

w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej. 

2. W protokole ujmuje się fakty służące do oce-

ny jednostki kontrolowanej, jak również uchybienia  

i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz oso-

by za nie odpowiedzialne. 

3. Protokół powinien ponadto zawierać: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane 

osobowe kierownika; 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących; 

3) określenie zakresu przedmiotu kontroli; 

4) czas trwania kontroli; 

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki 

kontrolowanej; 

6) wnioski pokontrolne; 

7) wykaz załączników. 

4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo 

zgłaszania do protokołu uwag co do jego treści oraz 

przebiegu kontroli. 

5. Protokół sporządza się w czterech jednobrz-

miących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzy-
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muje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi 

Przewodniczący Rady, trzeci Zarząd, czwarty pozo-

staje w aktach Komisji. 

 

§ 45. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko-

łu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontro-

lowanej jednostki oraz Zarządu wystąpienie pokon-

trolne, zawierające uwagi, wnioski i zalecenia usu-

nięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określo-

nym terminie. 

 

§ 46.1. Kierownicy jednostek, do których wy-

stąpienie pokontrolne zostało skierowane są zobo-

wiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Ko-

misję o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków. 

2. W przypadku niewykonania wniosków należy 

podać uzasadnione przyczyny i propozycję co do 

sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 

7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego 

może odwołać się od niego do rady. Rozstrzygnięcie 

Rady zapada w formie uchwały i jest ostateczne. 

 

§ 47.1. Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna 

przedstawia Radzie w formie sprawozdań, w termi-

nie 14 dni od zakończenia kontroli. Sprawozdanie to 

jest rozpatrywane na najbliższej sesji Rady. 

2. Sprawozdanie winno zawierać: 

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem 

źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości 

oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie; 

2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawi-

dłowości; 

3) jeżeli zachodzi konieczność, wnioski o podję-

cie odpowiednich kroków w stosunku do osób win-

nych powstałych nieprawidłowości. 

 

Rozdział 5 

Kluby Radnych Powiatu 

§ 48.1. Klub może utworzyć co najmniej 3 radnych. 

2. Przynależność radnych do klubów jest do-

browolna. 

3. Klub ma prawo wyrażać swoje opinie. 

 

§ 49.1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić 

Przewodniczącemu Rady powiatu w ciągu14 dni od 

dnia zebrania założycielskiego. Przewodniczący 

Rady informuje na najbliższej sesji Radę o utworze-

niu klubu. 

2. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno 

zawierać: 

1) nazwę klubu; 

2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu; 

3) listę członków klubu. 

3. Działalność klubów radnych nie może być fi-

nansowana z budżetu Powiatu. Klub w swojej dzia-

łalności ma prawo korzystać z pomieszczeń Staro-

stwa Powiatowego. 

4. Przedstawiciele klubów mogą przedstawiać 

stanowiska klubów we wszystkich sprawach będą-

cych przedmiotem obrad Rady. 

 

Rozdział 6 

Zarząd Powiatu i Starosta Powiatu 

§ 50.1. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako 

jego Przewodniczący, Wicestarosta oraz trzech 

członków Zarządu. 

2. Członkowie Zarządu mogą być wybrani rów-

nież spoza składu Rady. 

3. Ze Starostą, Wicestarostą i członkami Zarzą-

du spoza Rady nawiązuje się stosunek pracy na 

podstawie wyboru. 

 

§ 51.1. Członkowie Zarządu są obowiązani brać 

czynny udział w jego pracach. 

2. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia 

na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. W razie potrzeby, Starosta może zwołać po-

siedzenie Zarządu w każdym terminie, a także roz-

szerzyć porządek obrad. 

4. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie 

Zarządu na pisemny wniosek co najmniej dwóch 

członków Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia 

wniosku. 

 

§ 52.1. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz Prze-

wodniczy im Starosta, a w razie jego nieobecności 

Wicestarosta. 

2. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą człon-

kowie Zarządu z głosem stanowiącym. 

3. Do udziału w posiedzeniach Zarządu Starosta 

może zobowiązać pracowników Starostwa Powia-

towego, kierowników powiatowych inspekcji i stra-

ży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu i inne 

osoby, właściwe ze względu na przedmiot obrad. 

 

§ 53.1. Zarząd rozstrzyga w formie uchwał 

wszystkie sprawy należące do jego kompetencji 

wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych 

do ustaw i w granicach upoważnień. 

2. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, 

Zarząd może wyrażać opinie i zajmować stanowiska 

w określonych sprawach. 

3. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni 

na posiedzeniu członkowie Zarządu. 

 

§ 54.1. Inicjatywa uchwałodawcza na posiedze-

niach Zarządu przysługuje członkom Zarządu oraz 

Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu. 

2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania 

uchwał Rady, chyba, że Rada określi zasady wyko-

nywania swojej uchwały. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 133 – 7643 – Poz. 1598  

 

 

§ 55.1. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół. 

2. W protokole podaje się imiona i nazwiska 

członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu, 

a w przypadku, gdy w posiedzeniu Zarządu uczest-

niczyły inne osoby, w protokole podaje się ich imio-

na i nazwiska oraz wskazuje w jakim charakterze te 

osoby uczestniczyły w posiedzeniu. 

3. Protokół z posiedzenia powinien odzwiercie-

dlać przebieg posiedzenia i rozstrzygnięcia podej-

mowane przez Zarząd. 

4. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują 

wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w po-

siedzeniu. 

5. Członkowie Zarządu oraz inni uczestnicy po-

siedzenia mogą zgłosić do protokołu wniosek o jego 

sprostowanie lub uzupełnienie. 

6. Zarząd przyjmuje protokół z posiedzenia, na 

posiedzeniu, na którym został złożony projekt pro-

tokołu. W razie zgłoszenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 5, o ich uwzględnieniu rozstrzyga Zarząd. 

7. Organy kontrolujące działalność Zarządu mają 

prawo wglądu do protokołów posiedzeń i uchwał 

Zarządu. 

 

§ 56.1. Starosta jest wybierany przez Radę na 

wniosek radnych. 

2. Do zadań Starosty w zakresie organizowania 

pracy Zarządu należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektu porządku obrad 

Zarządu; 

2) określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu; 

3) przygotowywanie materiałów do projektowa-

nego porządku obrad; 

4) zapewnianie obsługi posiedzenia Zarządu. 

 

§ 57.1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, 

sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących 

zadań przez komórki organizacyjne Starostwa,  

w szczególności nad terminowymi prawidłowym 

załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu 

organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej. 

2. Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczną  

i techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń orga-

nów kolegialnych Powiatu. Wykonuje również inne 

zadania w ramach upoważnień udzielonych przez 

Zarząd i Starostę. 

 

Rozdział 7 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli  

z dokumentów wynikających z wykonywania zadań 

publicznych przez organy Powiatu i Komisje Rady 

§ 58. Każda informacja o sprawach publicznych 

podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określo-

nym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 59.1. Każda informacja o sprawach publicz-

nych, w tym protokoły z sesji, posiedzeń Zarządu  

i Komisji udostępniane są do wglądu we właściwej 

komórce organizacyjnej Starostwa w obecności 

pracownika, w godzinach pracy starostwa. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udo-

stępnieniu po ich formalnym przyjęciu i podpisaniu. 

 

Rozdział 8 

Tytuły honorowe 

§ 60. Rada ma prawo nadania tytułu „Honoro-

wego Obywatela Powiatu Namysłowskiego”. Taki 

tytuł może być nadawany za wybitne zasługi dla 

Powiatu. 

 

§ 61. Starosta nadaje indywidualne i zbiorowe 

odznaki „Za zasługi dla Powiatu Namysłowskiego”, 

odznaki nadawane są osobom, które w istotny  

i wyróżniający się sposób przyczyniły się do rozwo-

ju Powiatu, Gminy oraz jednostki, w której pracują 

lub działają. 

 

§ 62. Zasady nadawania tytułu honorowego  

o którym mowa w § 60 Statutu oraz odznak o któ-

rych mowa w § 61 Statutu określa Rada w odręb-

nych uchwałach. Do uchwały załącza się wzory 

odznak ustanowionych w trybie określonym w od-

rębnych przepisach. 

 

§ 63. Zarząd może ustanawiać i przyznawać ty-

tuły, dyplomy branżowe oraz nagrody indywidualnie 

i zbiorowo na podstawie ustalonych przez siebie 

regulaminów. 

 

§ 64. Przyznane odznaki i tytuły oraz nagrody 

podaje się do publicznej wiadomości. 

 

Rozdział 9 

Jednostki organizacyjne Powiatu, Powiatowe 

Inspekcje i Straże 

§ 65.1. Do jednostek organizacyjnych powiatu 

należą: 

1) Dom Pomocy Społecznej „PROMYK” w Ka-

miennej; 

2) Dom Dziecka w Namysłowie; 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Na-

mysłowie; 

4) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Na-

mysłowie; 

5) I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie; 

6) Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie; 

7) Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie; 

8) Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Namysłowie; 

9) Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie; 

10) Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie. 

2. Wykaz Powiatowych inspekcji i straży stanowią: 

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

w Powiecie Namysłowskim; 
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2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiolo-

giczna w Namysłowie; 

3) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Namysłowie. 

3. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, prze-

kształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada. 

4. Organizację i zasady funkcjonowania jedno-

stek organizacyjnych Powiatu określają regulaminy 

organizacyjne uchwalone przez Zarząd, z zastrzeże-

niem ust. 6. 

5. Szczególne warunki lub zasady powoływania, 

odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania 

kierowników powiatowych inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu określają odręb-

ne przepisy. 

6. Zarząd prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek 

organizacyjnych Powiatu. 

 

§ 66. Uprawnienia Starosty i Rady wobec po-

wiatowych inspekcji i straży określają odrębne 

przepisy. 

 

Rozdział 10 

Mienie Powiatu 

§ 67.1. Za właściwe gospodarowanie mieniem 

powiatu odpowiedzialny jest Zarząd. 

2. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa 

kierownicy powiatowych inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych Powiatu odpowiadają za 

właściwe gospodarowanie mieniem powiatu. 

 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

§ 68. Zmiany statutu są uchwalane i ogłaszane 

w trybie przewidzianym dla uchwalenia i ogłoszenia 

aktów prawa miejscowego. 

 

§ 69. W sprawach nieuregulowanych w Statu-

cie stosuje się właściwe przepisy. 

 

§ 70. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu. 

§ 71. Tracą moc uchwały: 

1) Nr VII/36/99 Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Sta-

tutu Powiatu Namysłowskiego; 

2) Nr XXX/238/2001 Rady Powiatu Namysłow-

skiego z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wprowa-

dzenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego; 

3) Nr XXXIII/266/2001 Rady Powiatu Namy-

słowskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namy-

słowskiego; 

4) Nr XLI/374/2002 Rady Powiatu Namysłow-

skiego z dnia 8 października 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namy-

słowskiego; 

5) Nr III/37/2002 Rady Powiatu Namysłowskie-

go z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowa-

dzenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego 

oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Powiatu 

Namysłowskiego; 

6) Nr XV/138/2004 Rady Powiatu Namysłowskie-

go z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia 

zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego; 

7) Nr XXIII/220/2004 Rady Powiatu Namysłow-

skiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namy-

słowskiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 

Powiatu Namysłowskiego; 

8) Nr XL/395/2006 Rady Powiatu Namysłow-

skiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Namy-

słowskiego; 

9) Nr XVIII/183/2008 Rady Powiatu Namysłow-

skiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wpro-

wadzenia zmian do Statutu Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 72. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

 Wiceprzewodniczący  

Rady Powiatu Namysłowskiego 
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Załącznik  

do uchwały nr XII/102/2011 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 26 października 2011 r. 

 

 

Granice Powiatu Namysłowskiego 
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UCHWAŁA NR X/95/2011 

RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU 

 

 z dnia 28 października 2011 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011 r.  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola  

prowadzone przez Gminę Dobrodzień  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. 

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

w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Dobrodzieniu 

Nr V/35/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane 

przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobro-

dzień, zmienionej Uchwałą Nr VI/50/2011 Rady 

Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 19 maja 2011 r.  

w § 4 ust. 1 liczbę "0,16%" zastępuje się liczbą 

"0,15%". 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Dobrodzienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-

zującą od dnia 1 września 2012 roku. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Damian Karpinski 
1599

 

1600 

 
1600 

UCHWAŁA NR XII/119/2011 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

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

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

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

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

Nr 173, poz. 1218), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 

124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  

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

996, Nr 155, poz. 1043) oraz uchwał Rady Gminy 

w Dobrzeniu Wielkim o przystąpieniu do sporządza-

nia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej w Brzeziu: Nr XLI/301/2010 z dnia  

14 stycznia 2010 r. i Nr LI/396/2010 /2010 z dnia 

5 listopada 2010 r. 

- po stwierdzeniu, że uchwała nie narusza usta-

leń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

Nr XXX/205/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., 

uchwala się, co następuje: 

 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego terenów zabudowy tech-

niczno-produkcyjnej w Brzeziu - zwany dalej pla-

nem. 

2. Plan obejmuje dwa obszary zamierzonej zabu-

dowy techniczno-produkcyjnej wraz z enklawami 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej  

w południowo-wschodniej części wsi Brzezie, oraz 

fragment gruntów wsi Dobrzeń Mały. 

 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stano-

wią załączniki: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania. 

 

§ 3. Ustalenia planu powinny być interpretowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrównowa-

żonego rozwoju i minimalizacji konfliktów prze-

strzennych. 

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są tereny  

i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w treści 

planu niżej wymienionymi symbolami literowymi: 

1) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, 

składów i magazynów – P; 

2) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, 

składów i magazynów albo tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - P/MN; 

3) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny obiektów pro-

dukcyjno-usługowych, składów i magazynów  

– PG,P; 

4) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny zalesień  

- PG,ZLp; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 133 – 7647 – Poz. 1600 

 

 

5) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny wód śródlądo-

wych - PG,WS; 

6) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny publicznej drogi 

klasy D - PG,KDD-3; 

7) tereny usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - U/MN; 

8) tereny usług sportu i rekreacji oraz imprez kul-

turalnych i masowych – US; 

9) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

– RPR; 

10) tereny zieleni urządzonej, publicznej - ZP, 

11) tereny lasów - ZL, 

12) tereny planowanych zalesień – ZLp; 

13) tereny wód śródlądowych – WS; 

14) tereny dróg publicznych klasy L – KDL; 

15) tereny dróg publicznych klasy D – KDD; 

16) tereny dróg wewnętrznych – KDW; 

17) napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV  

- E110kV; 

18) napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV  

- E15kV; 

19) stacja transformatorowa 15/04 kV – ET; 

20) podziemny gazociąg wysokiego ciśnienia 

- G DN 200 6,3 MPa; 

21) główne przewody sieci wodociągowej - W; 

22) główne przewody sieci kanalizacyjnej - K. 

 

§ 5.1. Na terenach o których mowa w § 4, 

ustalono w planie: 

1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 

tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenów, charaktery-

styczne dla rodzajów zabudowy występujących  

w obszarze planu (w tym linie zabudowy, gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy); 

6) szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zasady i parametry kształtowania odkrywkowych 

wyrobisk górniczych oraz kierunki rekultywacji  

i zagospodarowania terenów pogórniczych; 

7) warunki i sposób zagospodarowania mas 

ziemnych i skalnych usuwanych albo przemieszcza-

nych w związku z wydobywaniem kopalin i ich 

przerabianiem oraz w związku z inwestycjami reali-

zowanymi na obszarze planu; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów szczególnych (ewentualne 

znaleziska archeologiczne); 

9) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej; 

10) wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych; 

11) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów; 

12) zasady i warunki scalania i podziału nieru-

chomości; 

13) stawki procentowe na podstawie których 

ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie określa się: 

1) terenów nie występujących w jego obszarze  

a wymienionych jako obowiązkowy przedmiot planu 

miejscowego w przepisach o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym: terenów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi; 

2) przebiegu rozdzielczych sieci infrastruktury 

technicznej i zakładowych dróg wewnętrznych; 

3) rozwiązań technicznych zabudowy, komuni-

kacji i infrastruktury. 

 

§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są: 

1) treść niniejszej uchwały; 

2) oznaczenia na rysunku planu: 

a) granice planu, 

b) przeznaczenie terenów określone odpowied-

nimi symbolami literowymi; w przypadku podwój-

nego symbolu przedzielonego ukośnikiem (np. 

P/MN) można - w zależności od ustaleń szczegóło-

wych planu - dokonać wyboru jednej z podanych 

funkcji terenu lub przyjąć obie funkcje w różnych 

proporcjach; podwójny symbol przedzielony prze-

cinkiem (np. PG,P) oznacza kolejność realizowania 

oznaczonych funkcji terenu, 

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania – 

ściśle określone i wskaźnikowe, 

d) kierunki dostępności komunikacyjnej. 

2. Linie rozgraniczające, określone w planie jako 

wskaźnikowe, mogą być korygowane w uzasadnio-

nych przypadkach, w sposób nie zmieniający istot-

nie przyjętych rozwiązań urbanistycznych albo  

w zakresie dopuszczonym w odpowiednich przepi-

sach szczegółowych planu. 

 

§ 7.1. W granicach planu przeznacza się na cele 

nierolnicze grunty rolne (trwałe użytki zielone) klasy 

III o powierzchni 1,6 ha, dla których uzyskano zgo-

dę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-

602-58/11 z dnia 24.02.2011 r. 

2. Pozostałe grunty rolne w obszarze planu 

(grunty orne i trwałe użytki zielone klasy IV i V), 

objęte są zgodami na przeznaczenie na cele nierol-

nicze, uzyskanymi w procedurach sporządzania 

wcześniejszych planów, albo nie wymagają odręb-

nej zgody, stosownie do przepisów ustawy z dnia 
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22 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych, obowiązujących w czasie sporządzania 

planu. 

 

§ 8.1. Określenia i nazwy użyte w planie ozna-

czają: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu albo pod-

stawowa funkcja terenu - przeważające przezna-

czenie terenu, wyznaczone liniami rozgraniczający-

mi i symbolem literowym lub literowym i liczbo-

wym; 

2) alternatywne przeznaczenie terenu – przezna-

czenie terenu wykluczające drugie przeznaczenie 

dopuszczone w planie; 

3) obiekty i urządzenia towarzyszące – budynki  

i budowle pomocnicze, gospodarcze, garaże, silosy, 

konstrukcje stalowe i oporowe, parkingi, wiaty  

i inne urządzenia (naziemne i podziemne) - związane 

z podstawową funkcją terenu i pełniące wobec niej 

służebną rolę; 

4) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopuszczal-

ne zbliżenie elewacji frontowej budynków i innych 

obiektów kubaturowych do linii rozgraniczającej 

przyległą drogę publiczną; dopuszcza się przekro-

czenie linii zabudowy przez wystające elementy 

budynku (np. okapy, gzymsy, balkony, schody ze-

wnętrzne, tarasy, rampy) nie więcej niż o 1,5 m; 

5) wysokość elewacji frontowej budynku – wy-

sokość ściany frontowej budynku mierzona od po-

ziomu terenu przed głównym wejściem do najniż-

szej krawędzi połaci dachu (okapu) w elewacji fron-

towej; 

6) dach płaski - dach o nachyleniu nie większym 

niż 12; 

7) teren górniczy - teren objęty przewidywany-

mi, szkodliwymi wpływami robót górniczych zakła-

du górniczego; 

8) obszar górniczy – przestrzeń w granicach któ-

rej przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania 

kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych zwią-

zanych z wykonywaniem koncesji; 

9) złoże kopaliny - naturalne nagromadzenie mi-

nerałów i skał oraz innych substancji stałych, ga-

zowych i ciekłych, których wydobywanie może 

przynieść korzyść gospodarczą; 

10) roboty górnicze - wykonywanie, zabezpie-

czanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych  

w związku z działalnością regulowaną przepisami 

ustawy prawo geologiczne i górnicze; 

11) zakład górniczy - wyodrębniony technicznie  

i organizacyjnie zespół środków służących bezpo-

średnio do wydobywania kopaliny ze złoża, w tym 

wyrobiska górnicze, obiekty budowlane i budowle 

oraz związane z nimi technologicznie obiekty  

i urządzenia służące do przeróbki kopaliny; 

12) odkrywkowe wyrobisko górnicze - prze-

strzeń w nieruchomości gruntowej, powstała  

w wyniku robót górniczych, prowadzonych z po-

wierzchni terenu; 

13) obrzeże wyrobiska - pas terenu przylegający 

bezpośrednio do odkrywkowego wyrobiska górni-

czego, używany do robót górniczych związanych  

z wydobywaniem kopaliny; 

14) pas ochronny - część obrzeża wyrobiska,  

o normowanej minimalnej szerokości, zależnej od 

przeznaczenia terenu lub rodzaju obiektu sąsiadują-

cego z wyrobiskiem; 

15) masy ziemne i skalne - materiał skalny usu-

wany albo przemieszczany w związku z wydoby-

waniem kruszywa naturalnego wraz z jego przera-

bianiem, a także usuwany bądź przemieszczany  

w związku z realizacją inwestycji w obszarze planu, 

obejmujący: nadkład złoża wraz z glebą, przerosty 

skały płonnej w złożu, inne grunty rodzime oraz 

frakcje kruszywa wyodrębnione w procesach jego 

przeróbki; masy ziemne i skalne zagospodarowane 

na warunkach i w sposób określony w planie - nie 

podlegają przepisom regulującym postępowanie  

z odpadami; 

16) zwałowanie wewnętrzne mas ziemnych  

i skalnych - prace ziemne będące jednym z etapów 

procesu rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, 

polegające na odpowiednim rozmieszczeniu mas 

ziemnych i skalnych wewnątrz wyrobisk poeksplo-

atacyjnych dla uzyskania właściwego ukształtowa-

nia rzeźby rekultywowanego terenu; 

17) projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu 

– opracowania górnicze sporządzone i przyjęte 

zgodnie z wymaganiami prawa geologicznego  

i górniczego; 

18) rekultywacja - przywrócenie terenom prze-

kształconym, w tym odkrywkowym wyrobiskom 

górniczym, postaci użytecznej przyrodniczo lub 

gospodarczo; 

19) projekt rekultywacji – projekt sporządzony  

i przyjęty zgodnie z wymaganiami ustawy o ochro-

nie gruntów rolnych i leśnych; 

20) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziały-

wać na środowisko - przedsięwzięcia zaliczone do 

takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony śro-

dowiska; 

21) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, aktualne 

w czasie realizacji ustaleń planu. 

2. Innych nazw i określeń użyto w planie w zna-

czeniu nadanym przez przepisy szczególne z zakre-

su: planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa 

ochrony środowiska, prawa geologicznego i górni-

czego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg 

publicznych, gospodarki nieruchomościami, gospo-

darki odpadami. 
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DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-

darowania, zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, parametry i wskaźniki kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

 

Obiekty produkcyjno-usługowe, składy i ma-

gazyny 

 

§ 9.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lem P (P-1,P-2,P-3), o przeznaczeniu podstawo-

wym: istniejące i planowane tereny obiektów pro-

dukcyjno - usługowych, składów i magazynów,  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się 

lokalizację następujących przedsięwzięć, spełniają-

cych warunki planu w zakresie ochrony środowiska, 

określone w rozdziale 4: 

1) budowę obiektów produkcyjnych i usługo-

wych; 

2) budowę składów i magazynów; 

3) budowę zaplecza socjalnego dla pracowni-

ków; 

4) budowę zaplecza administracyjno-biurowego, 

laboratoriów; 

5) budowę zaplecza techniczno-warsztatowego 

baz transportowych i garaży; 

6) budowę dróg i placów wewnętrznych w tym 

dróg pożarowych do obiektów według wymagań 

przepisów przeciwpożarowych, oraz parkingów  

i zjazdów z dróg publicznych; 

7) budowę infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-

zowej, telekomunikacyjnej; 

8) przebudowę, rozbudowę, zmiany funkcji ist-

niejących budynków i urządzeń na inne funkcje 

produkcyjne, składowo-magazynowe i usługowe. 

3. Dla terenów P ustala się następujące zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kuba-

turowej: 

a) od ul. Wiejskiej (KDL, droga powiatowa  

nr 1725 O) - w odległości 8 m od linii rozgranicza-

jącej, 

b) od gminnych dróg publicznych (KDD) - w od-

ległości 6 m od linii rozgraniczającej, lub w odległo-

ści wskazanej na rysunku planu, 

c) od granicy terenu kolejowego - w odległości 

10 m, nie mniej jednak niż 20 m od skrajnego toru; 

2) wysokość budynków i innych obiektów kuba-

turowych: 

a) na terenie P-2 i P-3: do 12 m, licząc od po-

wierzchni terenu do najwyższego punktu dachu lub 

konstrukcji, 

b) na terenie P-1: nie limituje się wysokości bu-

dynków; 

3) wysokości konstrukcji niekubaturowych (np. 

konstrukcji masztowych obiektów łączności pu-

blicznej, napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych): nie limituje się; 

4) geometria dachów: dowolna, w budynkach 

sytuowanych w pierwszej linii zabudowy przy  

ul. Wiejskiej oraz przy innych ulicach i drogach bie-

gnących na obrzeżach terenów P - zaleca się dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu poła-

ci pod kątem do 45; 

5) w zagospodarowaniu terenu, oprócz zabudo-

wy i urządzeń służących funkcjom podstawowym 

należy przewidzieć: 

a) drogi wewnętrzne, place i parkingi z miejscami 

postojowymi w liczbie określonej w rozdziale 6, 

b) zieleń urządzoną na nie mniej niż 10 % po-

wierzchni zajmowanego terenu, 

c) wzdłuż granic z terenami US,U/MN, a także 

P/MN do czasu likwidacji na tych terenach zabudo-

wy mieszkaniowej - obowiązuje urządzenie pasów 

zieleni izolacyjnej średniej i wysokiej o szerokości 

nie mniejszej niż 5 m; 

6) na terenach hal produkcyjnych, warsztatów, 

baz transportowych, magazynów, placów monta-

żowych, garaży, parkingów, placów składowych 

surowców, produktów i odpadów, oraz w innych 

miejscach występowania powierzchni narażonych 

na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi - 

wymagane są zabezpieczenia przed zanieczyszcze-

niem ziemi i wód podziemnych: 

a) uszczelnienie podłóg pomieszczeń oraz po-

wierzchni placów i dróg, 

b) wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowo - 

przemysłowej i zabezpieczenie przed spływem zanie-

czyszczonych wód opadowych na tereny przyległe, 

c) separatory paliw i olejów przed włączeniem 

wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do systemu ze-

wnętrznego; 

7) dopuszczenie do użytkowania obiektów pro-

dukcyjnych warunkuje się wyposażeniem terenu  

w systemy kanalizacyjne i wodociągowe, w tym 

przeciwpożarowe sieci hydrantowe; 

8) dopuszcza się wymianę występujących  

w podłożu gruntowym gruntów organicznych nie 

nadających się do bezpośredniego posadowienia 

budynków i niektórych budowli - na grunty nośne, 

w zakresie niezbędnym dla zrealizowania planowa-

nych inwestycji. 

 

§ 10.1. Tereny oznaczone symbolem P/MN –  

z przeznaczeniem podstawowym: planowane tere-

ny obiektów produkcyjno-usługowych, składów  

i magazynów z obiektami i urządzeniami towarzy-

szącymi; przeznaczenie alternatywne: tereny istnie-

jącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz 

z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi oraz 

ogrodami przydomowymi. 
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2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzupełnień ist-

niejącej zabudowy w przypadku kontynuacji funkcji 

mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) przebudowa, remonty i zmiany funkcji istnie-

jących budynków mieszkalnych oraz budynków  

i urządzeń towarzyszących; zakaz budowy nowych 

budynków mieszkalnych; 

2) budowa nie więcej niż dwóch nowych bu-

dynków gospodarczych i garaży dla samochodów 

osobowych; 

3) budowa dróg, placów wewnętrznych, zjaz-

dów z dróg publicznych oraz miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych według ustaleń roz-

działu 6; 

4) budowa infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, tele-

komunikacyjnej, gazowej; 

5) zmiana funkcji terenu na tereny obiektów 

produkcyjno-usługowych, składów i magazynów - 

pod warunkiem likwidacji funkcji mieszkaniowej na 

całej działce; w takim przypadku obowiązują ustale-

nia dotyczące terenów P, określone w § 9. 

3. Przebudowę budynków istniejących oraz bu-

dowę nowych budynków gospodarczych i garaży 

należy realizować z zachowaniem niżej określonych 

warunków w zakresie usytuowania, gabarytów  

i formy architektonicznej: 

1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy kuba-

turowej - od planowanych linii rozgraniczających 

drogę: 

a) od ul. Wiejskiej (KDL, droga powiatowa  

nr 1725 O) - w odległości 8 m, 

b) od gminnych dróg publicznych (KDD) –  

w odległości 6 m od linii rozgraniczających, lub  

w odległości wskazanej na rysunku planu; 

2) należy zachować wymaganą przepisem szcze-

gólnym minimalną odległość budynków od pozosta-

łych granic działki, przy czym dopuszcza się: 

a) utrzymanie istniejącego usytuowania ścian 

bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 

mniejszej niż 3,0 m albo bezpośrednio przy granicy 

działki, 

b) sytuowanie nowego budynku gospodarczego  

i garażu lub ich nowych części ścianą bez otworów 

okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 – 3,0 m 

od granicy albo bezpośrednio przy granicy, jeżeli na 

sąsiadującej działce budowlanej znajduje się budy-

nek tak samo usytuowany, o takiej samej długości 

wzdłuż granicy, wysokości, podobnej funkcji oraz 

geometrii dachu; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki: nie większy niż 40 %; 

4) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy  

niż 40%; 

5) nowe budynki można realizować jako wolno-

stojące lub złączone z budynkiem mieszkalnym,  

o wysokości nie wyższej niż wysokość budynku 

mieszkalnego; 

6) liczba kondygnacji nowych budynków gospo-

darczych i garaży: jedna kondygnacja nadziemna 

plus ewentualnie poddasze użytkowe w stromym 

dachu; 

7) geometria dachów: 

a) budynków sytuowanych we frontowej części 

działek - dachy strome, dwuspadowe lub wielospa-

dowe, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem  

w przedziale 30 - 45, pokryte dachówką lub po-

dobnym materiałem, 

b) budynków sytuowanych w głębi działki, poza 

frontową linią zabudowy - dowolna.  

 

Górnictwo odkrywkowe 

 

§ 11.1. Tereny oznaczone symbolami PG,P; 

PG,ZLp; PG,KDD-3, PG,WS o przeznaczeniu pod-

stawowym: tereny odkrywkowego wydobywania 

kruszywa naturalnego, przeznaczone docelowo do 

rekultywacji w kierunkach: 

a) produkcyjno-usługowym i składowym (PG,P), 

b) leśnym (PG,ZLp), 

c) komunikacyjnym (PG,KDD-3), 

d) wodnym jako odtworzone rowy (PG,WS). 

2. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowią-

zują następujące zasady zagospodarowania w za-

kresie działalności górniczej: 

1) realizacja robót górniczych, polegających na 

odkrywkowym wydobywaniu kruszywa naturalnego 

z części złoża „Brzezie-Elektrownia” może nastąpić 

w granicach ustalonych dodatkiem nr 1, sporządzo-

nym w 2009 r. do dokumentacji geologicznej tego 

złoża; możliwość wydobywania dotyczy wyłącznie 

posiadacza koncesji nr 5/95 wydanej przez Woje-

wodę Opolskiego decyzją OŚ II-7512/8/95 z dnia 

17 lipca 1995 r., w granicach i na zasadach do-

puszczonych w tej koncesji; 

2) sposób, kolejność i głębokość eksploatacji zło-

ża dostosować do ustaleń projektu zagospodarowa-

nia złoża i planów ruchu, z uwzględnieniem pasów 

ochronnych z zakazem wydobywania kopaliny; 

3) szerokość obrzeży wyrobisk odkrywkowych 

nie powinna być mniejsza niż minimalna szerokość 

pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, okre-

ślona w przepisie szczególnym, wynosząca od 

użytków rolnych – 6,0 m; 

4) na obrzeżach wyrobisk odkrywkowych do-

puszcza się: 

a) zdejmowanie i przemieszczanie gleby w całym 

okresie działalności górniczej, 

b) zwałowanie zewnętrzne mas ziemnych i skal-

nych oraz gleby na nadpoziomowych zwałowiskach 

tymczasowych – w okresie prowadzenia działalno-

ści górniczej, do czasu wykorzystania tych mas do 

rekultywacji, 

c) lokalizację dróg transportu technologicznego 

oraz urządzeń związanych z działalnością zakładu 

górniczego; 
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5) w miarę możliwości glebę należy zdejmować  

i zwałować poza okresem lęgowym ptaków i innych 

drobnych zwierząt bytujących w obszarze planu, 

trwającym od kwietnia do września; 

6) w przypadku zawodnienia złoża kruszywa na-

turalnego występującego w obszarze planu, wydo-

bywanie kopaliny należy prowadzić spod lustra 

wody w basenach eksploatacyjnych, bez stosowa-

nia stałego, znaczącego obniżania naturalnego po-

ziomu wody; 

7) dopuszcza się: 

a) wykorzystywanie wód kopalnianych, pocho-

dzących z basenów eksploatacyjnych do celów 

produkcyjnych i socjalnych, w sposób zgodny  

z przepisami prawa wodnego, 

b) czasowe obniżenie lustra wody w basenach 

eksploatacyjnych przez częściowe wypompowanie 

wody, jeżeli wymaga tego przyjęta technologia 

robót wydobywczych; 

8) w zakresie rekultywacji i zagospodarowania 

terenów PG,P, PG,ZLp, PG,KDD-3, PG,WS po za-

kończeniu działalności górniczej obowiązują odpo-

wiednio kierunki i zasady określone w § 12. 

 

§ 12. Ustala się kierunki i zasady rekultywacji 

terenów PG,P, PG,ZLp, PG,KDD-3, PG,WS, prze-

kształconych odkrywkowym wydobywaniem kru-

szywa naturalnego: 

1. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolami PG,P: 

1) kierunek rekultywacji – przemysłowo-

składowy; 

2) do wypełnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

należy użyć wyłącznie materiałów określonych 

przez właściwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

2. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolami PG,ZLp: 

1) kierunek rekultywacji – leśny; 

2) do wypełnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

należy użyć wyłącznie materiałów określonych 

przez właściwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

3. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin, oznaczonych 

symbolem PG,KDD-3: 

1) kierunek rekultywacji – komunikacyjny, pole-

gający na odtworzeniu drogi istniejącej przed podję-

ciem działalności górniczej, jako części planowanej 

publicznej drogi dojazdowej KDD-3; 

2) do wypełnienia wyrobisk poeksploatacyjnych 

należy użyć wyłącznie materiałów określonych 

przez właściwy organ w decyzji o kierunkach  

i terminach rekultywacji. 

4. Warunki w zakresie rekultywacji terenów od-

krywkowego wydobywania kopalin oznaczonych 

symbolami PG,WS: 

1) kierunek rekultywacji – wodny, polegający na 

odtworzeniu rowu istniejącego przed podjęciem 

działalności górniczej; 

2) do wypełnienia wyrobisk poeksploatacyjnych  

i odpowiedniego ukształtowania rowu należy użyć 

wyłącznie materiałów określonych przez właściwy 

organ w decyzji o kierunkach i terminach rekultywacji. 

5. Do kształtowania powierzchni terenów po-

górniczych w ramach ich rekultywacji należy wyko-

rzystywać przede wszystkim masy ziemne i skalne 

tymczasowo zwałowane na miejscu, w związku  

z eksploatacją kruszywa naturalnego. 

6. Ostateczne warunki i terminy rekultywacji 

określone zostaną w decyzji właściwego organu.  

 

Usługi, mieszkalnictwo 

 

§ 13.1. Tereny oznaczone symbolem U/MN, 

przeznaczenie podstawowe: istniejąca i planowana 

zabudowa usługowa - z usługami handlu, gastro-

nomii, rzemiosła i innymi usługami, z dopuszcze-

niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Na terenach U/MN ustala się możliwość: 

1) przebudowy, rozbudowy, wymiany i zmiany 

funkcji istniejących budynków i pomieszczeń  

w ramach ustalonego przeznaczenia, z wyklucze-

niami jak w punkcie 2; 

2) budowy nowych obiektów usługowych oraz 

obiektów i urządzeń towarzyszących, wzbogacają-

cych funkcję podstawową, z wykluczeniem przed-

sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko, oraz obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 400 m²; 

3) budowę dróg i placów wewnętrznych w tym 

dróg pożarowych oraz zjazdów z dróg publicznych  

i parkingów; 

4) budowę infrastruktury technicznej - elektro-

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, tele-

komunikacyjnej, gazowej. 

3. Na terenach zabudowy usługowej U/MN,  

o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 

1) linie nowej zabudowy: wskazane na rysunku 

planu jako nieprzekraczalne; 

2) od pozostałych granic działki należy zachować 

odległości nowych budynków wynoszące co naj-

mniej 4 m w przypadku ścian z otworami okiennymi 

i drzwiowymi oraz 3 m w przypadku ścian bez 

otworów; dopuszcza się przebudowę, rozbudowę  

i remonty budynków istniejących niezależnie od 

odległości od granicy działki; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki: nie normuje się; 

4) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niż 20 % powierzchni działki; 

5) nowe budynki powinny nawiązywać formą ar-

chitektoniczną do istniejącej zabudowy, z uwzględnie-

niem wymagań technologicznych, związanych z funk-

cją zabudowy; 
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6) liczba kondygnacji nowych i rozbudowywa-

nych budynków – do dwóch kondygnacji nadziem-

nych, nie wliczając ewentualnego poddasza użyt-

kowego w stromym dachu; 

7) szerokość elewacji frontowej nowych budyn-

ków powinna uwzględniać warunki dotyczące sytu-

owania budynków na działce, ustalone w punkcie 2; 

8) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci pod kątem 30 - 45, pokryte dachówką lub po-

dobnym materiałem, dopuszcza się także dachy płaskie; 

9) w granicach działki należy urządzić odpo-

wiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów, 

według ustaleń rozdziału 6; 

10) w realizacji obiektów użyteczności publicznej 

uwzględnić konieczność ich przystosowania do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 

§ 14. Tereny oznaczone symbolem US - prze-

znaczenie podstawowe: tereny usług sportu i rekre-

acji oraz imprez kulturalnych i masowych, z zabu-

dową i urządzeniami towarzyszącymi. Ustala się 

warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zago-

spodarowania terenów US: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków: 

wskazane na rysunku planu jako nieprzekraczalne; 

2) wielkość powierzchni zabudowy i szerokość 

budynków - dostosować do funkcji obiektów; 

3) wysokość budynków i innych obiektów kuba-

turowych oraz konstrukcji niekubaturowych - do  

12 m, licząc od powierzchni terenu do najwyższego 

punktu dachu lub konstrukcji; 

4) dachy budynków - dowolne, dostosowane do 

funkcji, w tym także dachy płaskie i łukowe; 

5) udział powierzchni czynnej biologicznie  

w stosunku do powierzchni terenu - nie powinien 

być mniejszy niż 15 %, nie wliczając trawiastych 

nawierzchni boisk; 

6) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić  

w miarę potrzeb: 

a) boiska do gier sportowych, 

b) kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne,  

w tym halę sportową i basen kryty, 

c) amfiteatr z trybunami, 

d) zieleń urządzoną z elementami małej architektury, 

e) drogi wewnętrzne i parkingi z liczbą miejsc 

postojowych według ustaleń rozdziału 6, 

f) ogrodzenie terenu; 

7) miejsca postojowe dla pojazdów, także dla 

osób niepełnosprawnych urządzić w liczbie odpo-

wiedniej dla funkcji terenu; 

8) dopuszcza się budowę infrastruktury tech-

nicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kana-

lizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej.  

 

Rolnictwo i leśnictwo 

 

§ 15. Tereny oznaczone symbolem RPR, prze-

znaczenie podstawowe: tereny specjalistycznej pro-

dukcji rybackiej, przeznaczenie drugorzędne: tereny 

zieleni przywodnej; na terenach RPR obowiązują 

poniższe zasady zabudowy i zagospodarowania: 

1) utrzymanie istniejących stawów ziemnych do 

chowu ryb, niespuszczalnych, zasilanych głównie 

wodami podziemnymi, z możliwością przebudowy  

i rozbudowy w granicach terenu; 

2) w zagospodarowaniu terenów RPR uwzględ-

nić potrzebę realizacji zieleni przywodnej, pełniącej 

także funkcję zieleni izolacyjnej od strony sąsiednich 

terenów obiektów produkcyjno-usługowych, skła-

dów i magazynów oraz dróg publicznych; 

3) stawy rybne oraz związane z nimi urządzenia 

wodne należy realizować i użytkować zgodnie  

z warunkami pozwolenia wodnoprawnego; 

4) dopuszcza się realizację niezbędnych budyn-

ków gospodarczych, budowli i urządzeń towarzy-

szących podstawowej funkcji, w tym budowli pię-

trzących, upustowych, doprowadzających i odpro-

wadzających wodę do sąsiednich rowów meliora-

cyjnych, odstojników; 

5) dopuszcza się budowę dróg, parkingów i pla-

ców wewnętrznych oraz zjazdów z dróg publicz-

nych; miejsca postojowe dla pojazdów w liczbie 

odpowiedniej dla funkcji terenu; 

6) dopuszcza się budowę infrastruktury tech-

nicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kana-

lizacyjnej, telekomunikacyjnej, gazowej. 

 

§ 16.1. Ustala się tereny lasów ZL i planowa-

nych zalesień ZLp. 

2. Na terenach lasów i planowanych zalesień, 

oznaczonych odpowiednio symbolami ZL i ZLp 

obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 

1) użytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, 

realizowane według planu urządzenia lasu; 

2) skład gatunkowy planowanych zalesień powi-

nien odpowiadać warunkom siedliskowym oraz 

powinien uwzględniać roślinność potencjalną terenu 

i odporność na zanieczyszczenia przemysłowe; 

3) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń 

służących gospodarce leśnej i funkcji wypoczynko-

wej lasów; 

4) dopuszcza się przeprowadzenie przez tereny 

ZL i ZLp przewodów podziemnych i nadziemnych 

infrastruktury technicznej - elektroenergetycznych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyj-

nych, gazowych, wraz z niezbędnymi urządzeniami 

i budowlami, jeżeli nie spowoduje to konieczności 

nowego, trwałego przeznaczenia gruntów leśnych 

na cele nieleśne.  

 

Wody, zieleń urządzona 

 

§ 17.1. Ustala się tereny wód śródlądowych 

płynących: cieku Brzeziczanka i rowów szczegóło-

wych w zlewni powierzchniowej tego cieku, ozna-

czonych symbolem WS. 
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2. W użytkowaniu wód należy stosować nastę-

pujące zasady: 

1) koryta cieku Brzeziczanka i rowów utrzymy-

wać w odpowiednim stanie, nie dopuszczać do 

niekontrolowanego zarastania, przebudowywać  

w razie potrzeby; 

2) urządzenia piętrzące, przepusty i inne urzą-

dzenia wodne użytkować zgodnie z warunkami 

pozwolenia wodnoprawnego; 

3) zachować i chronić istniejącą zieleń w oto-

czeniu wód; 

4) zabrania się zanieczyszczania wód ściekami 

oraz w inny sposób; 

5) zabrania się grodzenia nieruchomości w odle-

głości mniejszej niż 1,5 m od brzegów cieku pod-

stawowego a także zakazywania lub uniemożliwia-

nia przechodzenia przez ten obszar; 

6) dopuszcza się: 

a) skanalizowanie i zmianę przebiegu rowów 

szczegółowych na terenach P-1 i P-2, RPR,P/MN,  

w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektów zwią-

zanych z funkcją tych terenów, w sposób nie po-

wodujący niekorzystnych zmian stosunków wod-

nych - jeżeli taka możliwość zostanie dopuszczona 

w wymaganym operacie melioracyjnym, 

b) skanalizowanie i korektę przebiegu odcinków 

cieku Brzeziczanka i rowów szczegółowych w plano-

wanych pasach drogowych KDL, KDD-2 i KDD-3  

w zakresie niezbędnym dla budowy, przebudowy  

i poszerzenia tych dróg, w sposób nie powodujący 

niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 

c) przekroczenia rowów przez obiekty infrastruk-

tury komunikacyjnej i technicznej (drogi, ciepłociąg, 

wodociąg, gazociąg, przewody kanalizacyjne, ka-

blowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyj-

ne) z zachowaniem odpowiednich wymagań przepi-

sów szczególnych, 

d) wykorzystanie wód rowów do zasilania sta-

wów, jeżeli wody te spełniają wymagania jakościo-

we określone w przepisach szczególnych dla wód 

przeznaczonych do określonych potrzeb oraz pod 

warunkiem uzyskania zgody zarządcy rowów  

i pozwolenia wodnoprawnego w przypadkach gdy 

jest ono wymagane w przepisach prawa wodnego. 

 

§ 18.1. Ustala tereny zieleni urządzonej, pu-

blicznej: 

1) ZP - zieleń urządzona – przyuliczna i skwery; 

2) niewyodrębnione na rysunku planu tereny zie-

leni izolacyjnej, zieleni przydrożnej, zieleni przywod-

nej i innej zieleni urządzonej w granicach terenów 

obiektów produkcyjno - usługowych, składów  

i magazynów P, terenów sportu i rekreacji US, tere-

nów specjalistycznej produkcji rybackiej RPR oraz  

w pasie ul. Wiejskiej (KDL). 

2. Na terenach zieleni urządzonej ZP zaleca się 

realizację publicznych urządzeń i obiektów towarzy-

szących, odpowiednich dla funkcji podstawowej - 

małej architektury, oświetlenia. 

3. Zieleń urządzoną i izolacyjną na terenach  

P, US, RPR, KDL, należy realizować i utrzymywać 

obowiązkowo co najmniej w zakresie określonym  

w odpowiednich ustaleniach szczegółowych planu, 

w nasadzeniach uwzględnić zieleń średnią i wysoką 

z udziałem zimozielonej, dostosowaną do warun-

ków siedliskowych i funkcji terenu. 

 

Rozdział 2 

Tereny wymagające przekształceń, rekultywacji 

lub rehabilitacji istniejącej zabudowy 

§ 19.1. Wyznacza się obiekty budowlane i tere-

ny wymagające przekształceń, rekultywacji, rehabi-

litacji, lub likwidacji w związku z planowanym za-

niechaniem dotychczasowego sposobu użytkowa-

nia: 

1) zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza na 

posesjach przy ul. Wiejskiej, oznaczonych w planie 

symbolem P/MN, przewidywana do likwidacji lub 

przekształcenia po założonym, stopniowym przeję-

ciu tych terenów pod działalność produkcyjno-

usługową i składową; 

2) budynek mieszkalny na działce nr 174, leżący 

w planowanym pasie drogowym ul. Wiejskiej (teren 

KDL), przeznaczony do likwidacji lub przekształcenia 

w obiekt usługowy; 

3) tereny po eksploatacji kruszywa naturalnego 

(RPR), wymagające rekultywacji i dalszego zago-

spodarowania jako stawy do chowu ryb z urządze-

niami towarzyszącymi; 

4) tereny po eksploatacji kruszywa naturalnego 

na terenach PG,P; PG,KDD-3; PG,ZLp; PG,WS, 

wymagające rekultywacji i zagospodarowania 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem docelowym, 

na zasadach określonych w odpowiednich ustale-

niach planu. 

2. Granice oraz kierunki przekształceń terenów 

wymienionych w ust. 1 wskazano odpowiednim 

symbolem przeznaczenia docelowego na rysunku 

planu. 

 

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych 

 

§ 20.1. Ustala się tereny przestrzeni publicz-

nych, powszechnie dostępnych: 

1) tereny zieleni urządzonej ZP– skwery, zieleńce 

przyuliczne; 

2) tereny sportu i rekreacji US; 

3) tereny komunikacji – powiatowe i gminne 

drogi (ulice) publiczne KDL, KDD-1, KDD-2, KDD-3. 

2. W kształtowaniu przestrzeni publicznych nale-

ży uwzględniać odpowiednie ustalenia szczegółowe 

planu, ponadto ustala się możliwość, po uzyskaniu 

zezwolenia Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, oraz za-

rządcy drogi w odniesieniu do pasa drogowego: 
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1) wprowadzania elementów małej architektury, 

oświetlenia i zieleni urządzonej w dostosowaniu do 

warunków lokalnych; 

2) lokalizowania małych punktów handlowych  

i gastronomicznych w obiektach o powierzchni  

w obrysie zewnętrznym nie większej niż 15 m², nie 

wymagających pozwolenia budowlanego i nie po-

wodujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego; 

3) lokalizowania przystanków autobusowych; 

4) umieszczania nośników reklamowych o po-

wierzchni nie większej niż 3 m², przy zachowaniu-

odstępu pomiędzy poszczególnymi nośnikami – co 

najmniej 50 m; ograniczenie to nie dotyczy: 

a) terenu US, 

b) tablic reklamowych i informacyjnych związa-

nych bezpośrednio z przeznaczeniem terenów przy-

legających do ulic. 

 

§ 21.1. Jako miejsca organizacji okazjonalnych 

imprez masowych wyznacza się w obszarze planu 

tereny przestrzeni publicznych powszechnie do-

stępnych, wymienione w § 20. 

2. Imprezom masowym organizowanym w ob-

rębie przestrzeni publicznych należy zapewnić wa-

runki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach o bezpieczeństwie imprez 

masowych. 

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji 

§ 22.1. Sieć obsługi komunikacyjnej terenów ob-

jętych planem tworzą drogi publiczne o znaczeniu 

ponadgminnym i gminnym, z wyróżnieniem: 

1) KDL- istniejąca droga powiatowa nr 1725 O, 

relacji: Chróścice – Dobrzeń Wielki – Masów  

(ul. Wiejska w Brzeziu), docelowo klasy L- lokalna, 

o wymaganej i przyjętej w planie minimalnej szero-

kości w liniach rozgraniczających – 12,0 m,  

w granicach planu znajduje się odcinek długości  

0,9 km, o szerokości w istniejących liniach rozgra-

niczających 7,0 m - 25,0 m, planowana dostępność  

z posesji przyległych oraz z bocznych dróg dojaz-

dowych; 

2) pozostająca poza granicami planu– istniejąca 

gminna droga publiczna łącząca Brzezie z Dobrze-

niem Małym (w przedłużeniu ul. Brzeziańskiej  

w Dobrzeniu Małym) i Kup; w planach miejscowych 

terenów sąsiadujących z obszarem planu oznaczona 

symbolami 2KD(D) oraz KD2L1/2, przylegająca do 

granic planu odpowiednio na odcinkach długości 

0,4 km i 0,28 km, dostępna z obszaru planu bez 

ograniczeń; 

3) KDD-1, KDD-2, istniejące publiczne drogi 

gminne, skrzyżowane z ul. Wiejską i drogą opisaną 

w punkcie 2, docelowo klasy D - dojazdowe,  

o szerokości w istniejących liniach rozgraniczają-

cych 4,0 – 8,0 m, łącznej długości 0,77 km, do-

stępność nieograniczona; planowane poszerzenie 

drogi KDD-1 do szerokości 10,0 m; 

4) KDD-3- planowana publiczna droga gminna 

do terenów obiektów produkcyjno-usługowych 

składów i magazynów P, klasy D – dojazdowa,  

o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, 

dostępność nieograniczona, długości łącznej 0,5 km, 

w tym odcinek długości 0,28 km na terenie od-

krywkowego wydobywania kruszywa (PG,KDD-3) 

przewidziany do realizacji przez zakład górniczy  

w ramach rekultywacji – po zakończeniu eksploata-

cji kopaliny. 

2. Rezerwy terenów rolniczych na poszerzenie 

dróg KDL, KDD-1 oraz budowę drogi KDD-3 do 

czasu wykorzystania w planowanym celu - należy 

użytkować w dotychczasowy lub wskazany w pla-

nie sposób. 

 

§ 23.1. Uzupełniającą sieć obsługi komunikacyj-

nej obszarów objętych planem tworzą drogi we-

wnętrzne KDW w istniejących liniach rozgraniczają-

cych. 

2. Przebieg istniejących dróg wewnętrznych 

KDW oraz planowanych dróg wewnętrznych  

KDW-1 i KDW-2 określa rysunek planu. 

3. Obowiązkowo należy realizować - w całości 

lub częściowo - planowane drogi wewnętrzne 

KDW-1 i KDW-2 jeżeli będzie to niezbędne dla do-

stępu nieruchomości do drogi publicznej. 

4. Parametry techniczne dróg wewnętrznych na-

leży dostosować do pojazdów, których dojazd do 

działki jest konieczny, powinny ponadto umożliwiać 

awaryjny przejazd samochodami pożarniczymi; do-

puszcza się poszerzenia istniejących i planowanych 

dróg wewnętrznych. 

5. Wyznacza się kierunki dostępności komunika-

cyjnej terenów oznaczonych symbolami P, RPU, US 

- według rysunku planu; obsługa komunikacyjna 

tych terenów: z drogi powiatowej nr 1725 O (KDL) 

oraz z publicznych dróg gminnych KDD-1, KDD-2  

i KDD-3, poprzez: 

1) zjazdy bezpośrednie; 

2) zakładowe drogi wewnętrzne, w tym drogi 

pożarowe do obiektów zgodnie z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

6. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidual-

nego z drogi publicznej może nastąpić po uzyskaniu 

zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji admini-

stracyjnej, na warunkach określonych w tej decyzji. 

 

§ 24. Ustala się wskaźniki liczby miejsc parkin-

gowych dla samochodów, wymaganych na tere-

nach P, US, U/MN, oraz na terenach P/MN w przy-

padku zrealizowania przeznaczenia docelowego: 

1) liczba miejsc parkingowych dla samochodów 

osobowych: odpowiednio do potrzeb; zaleca się 

przyjęcie wskaźników nie mniejszych niż: 

a) 4 stanowiska/100 m² powierzchni użytkowej, 
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b) 2 stanowiska/10 stanowisk pracy lub miejsc 

konsumpcyjnych, 

c) 3 stanowiska/10 osób jednocześnie korzysta-

jących z usług; 

2) liczba miejsc parkingowych dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych: 1 miejsce na każdych  

12 miejsc parkingowych; 

3) dodatkowo należy uwzględnić odpowiednią, 

określoną wg indywidualnych potrzeb, liczbę miejsc 

postojowych dla samochodów ciężarowych i auto-

busów. 

 

§ 25.1. Planuje się poprawę istniejących warun-

ków publicznej komunikacji drogowej w obszarze 

planu, poprzez: 

1) remonty i przebudowę drogi powiatowej KDL 

w istniejących liniach rozgraniczających oraz posze-

rzenie (rozbudowę) zwężeń tej drogi do normatyw-

nej szerokości pasa drogowego, także poprzez li-

kwidację zabudowy i skanalizowanie niektórych 

odcinków cieków, istniejących w planowanym pa-

sie drogowym; 

2) remonty, przebudowę i rozbudowę gminnych 

dróg publicznych KDD-1, KDD-2- do uzyskania pa-

rametrów ustalonych klas, normowanych przepisem 

szczególnym, według ustaleń § 22 i rysunku planu; 

3) budowę nowej gminnej drogi dojazdowej 

KDD-3, według ustaleń § 22 i rysunku planu. 

2. W realizacji przedsięwzięć z zakresu komuni-

kacji drogowej publicznej i wewnętrznej należy 

uwzględnić: 

1) odpowiednie dla ustalonych klas parametry 

dróg i skrzyżowań, zgodnie z wymaganiami przepi-

sów szczególnych; 

2) potrzeby w zakresie dróg pożarowych, zgod-

nie z wymaganiami przepisów o ochronie przeciw-

pożarowej; 

3) potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszają-

cych się na wózkach inwalidzkich. 

3. W liniach rozgraniczających dróg należy reali-

zować, stosownie do lokalnych potrzeb, zgodnie  

z ustaloną klasą drogi i jej parametrami: 

1) ruch kołowy; 

2) ruch rowerowy (ścieżki rowerowe w pobo-

czach dróg publicznych); 

3) ruch pieszy (chodniki); 

4) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (za-

toki autobusowe, przystanki); 

5) oświetlenie; 

6) infrastrukturę techniczną nie związaną bezpo-

średnio z komunikacją drogową, w tym hydranty 

przeciwpożarowe – w uzasadnionych przypadkach  

i za zezwoleniem zarządcy drogi; 

7) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrożne, 

przepusty, kanalizację deszczową i skanalizowane 

odcinki cieków); 

8) zieleń przyuliczną. 

4. Infrastrukturę techniczną liniową nie związaną 

z drogą - przewody wodociągowe, kanalizacyjne  

i gazowe należy prowadzić w układach podziem-

nych, przewody sieci elektroenergetycznej i teleko-

munikacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 

warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą 

drogi i określonych w stosownej decyzji. 

 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 26. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru 

planu w wodę: 

1) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyj-

nych, bytowych i przeciwpożarowych - z sieci zbio-

rowego zaopatrzenia w wodę wsi Brzezie, rozbu-

dowanej w miarę potrzeb; istniejące główne prze-

wody sieci wodociągowej oznaczono na rysunku 

planu symbolem W; 

2) Dopuszcza się możliwość zaopatrzenia tere-

nów P, P/MN w wodę dla celów przemysłowych, 

bytowych i przeciwpożarowych z indywidualnych 

ujęć wód podziemnych, spełniających wymagania 

przepisów ustawy - prawo wodne; 

3) Sieci wodociągowe o średnicy nominalnej  

DN 250 i większej, biegnące w ciągach ulic oraz na 

terenach usług (U) i terenach obiektów produkcyj-

no-usługowych, składów i magazynów (P) należy 

wyposażyć w hydranty umożliwiające intensywne 

czerpanie wody do celów przeciwpożarowych. 

 

§ 27. W zakresie gospodarki ściekowej ustala 

się na obszarze planu: 

1) Odprowadzenie ścieków bytowo - gospodar-

czych - do kanalizacji sanitarnej wsi Brzezie, rozbu-

dowanej stosownie do potrzeb; główne przewody 

istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej 

oznaczono na rysunku planu symbolem K; 

2) Odprowadzenie ścieków technologicznych 

(przemysłowych) z terenów P - do zbiorowej sieci 

kanalizacyjnej o której mowa w punkcie 1, po 

uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakła-

dowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

wskaźników zanieczyszczenia; 

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni utwardzonych dróg publicz-

nych: do istniejącej i planowanej komunalnej kanali-

zacji deszczowej w pasach ul. Wiejskiej i drogi  

z Brzezia do Dobrzenia Małego (położonej poza gra-

nicami planu, stanowiącej przedłużenie ul. Brzeziań-

skiej w Dobrzeniu Małym); 

4) Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z otwartych powierzchni utwardzonych na 

terenach P: wewnętrzną siecią kanalizacji deszczo-

wej poprzez zakładowe separatory zanieczyszczeń  

i zawiesin do istniejącej i planowanej komunalnej 

kanalizacji deszczowej w pasach ul. Wiejskiej i drogi 

z Brzezia do Dobrzenia Małego; 
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5) Na terenach US, U/MN oraz na terenach 

P/MN do czasu ich przekształcenia na tereny obiek-

tów produkcyjno-usługowych, składów i magazy-

nów (P) dopuszcza się odprowadzenie niezanie-

czyszczonych wód opadowych i roztopowych  

z dachów i powierzchni nieutwardzonych, z dróg 

wewnętrznych oraz z parkingów o powierzchni nie 

przekraczającej 0,1 ha - na własny teren nieutwar-

dzony, w sposób nie powodujący zalewania sąsied-

nich nieruchomości, z uwzględnieniem warunków 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi. 

 

§ 28.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszarów 

planu w energię elektryczną: 

1) w zakresie średnich napięć - liniami napo-

wietrznymi oznaczonymi symbolem E15kV, z GPZ 

(głównego punktu zasilania) Zakrzów w sąsiedniej 

gminie Opole; 

2) w zakresie niskich napięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi z istniejących stacji trans-

formatorowych 15/04 kV: „Brzezie Przemysłowa”, 

oznaczonej na rysunku planu symbolem ET i „Brze-

zie Wieś” (poza granicami planu). 

2. Przewiduje się przebudowę istniejących linii 

elektroenergetycznych średnich napięć, rozbudowę 

sieci napowietrznych i kablowych średnich i niskich 

napięć na obszarach projektowanego zainwestowa-

nia. 

3. Utrzymuje się w dotychczasowym przebiegu 

linię wysokiego napięcia 110 kV relacji G.P.Z. Do-

brzeń – G.P.Z. Pokój, oznaczoną na rysunku planu 

symbolem E110kV; dopuszcza się przebudowę, 

rozbudowę i modernizację tej linii. 

4. Dopuszcza się realizację na obszarze planu 

nowych stacji transformatorowych 15/04 kV  

w liczbie i w miejscach wynikających z potrzeb oraz 

przeprowadzenie nowych linii elektro - energetycz-

nych niskiego, średniego i wysokiego napięcia – 

kablowych i napowietrznych. 

 

§ 29.1. W zakresie zaopatrzenia obszarów planu 

w energię cieplną - przewiduje się wykorzystanie 

zasobów energii cieplnej, pozyskiwanej w procesie 

wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Opo-

le w Brzeziu. 

2. Do przesyłu ciepła przewiduje się realizację 

podziemnych lub nadziemnych rurociągów ciepłow-

niczych. 

3. Dopuszcza się tymczasowe lub uzupełniające 

korzystanie z indywidualnych systemów grzew-

czych z zaleceniem stosowania ekologicznych no-

śników (paliwa gazowe, olejowe, energia elektrycz-

na) lub niskoemisyjnych źródeł ciepła, opalanych 

paliwami stałymi. 

 

§ 30.1. Ustala się przebieg przez obszar planu 

odcinka podziemnego gazociągu wysokiego ciśnie-

nia do stacji gazowej na terenie zakładu „KNAUF 

Bełchatów” w Brzeziu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem G DN200 6,3 MPa. 

2. Wzdłuż gazociągu G DN200 6,3 MPa wyzna-

cza się strefę kontrolowaną o szerokości 6 m (po  

3 m z każdej strony osi rurociągu); w strefie kontro-

lowanej obowiązują zakazy określone w § 35. 

3. Ustala się możliwość budowy na obszarach 

planu stacji redukcyjnej gazu i sieci rozdzielczej 

gazu. 

4. Dopuszcza się korzystanie z gazu płynnego  

i innych paliw płynnych w systemie bezprzewodo-

wym, w tym magazynowanie wymienionych paliw 

w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, lokali-

zowanych zgodnie z wymaganiami przepisów 

szczególnych. 

 

§ 31.1. W zakresie telekomunikacji ustala się: 

1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii teleko-

munikacyjnych, ich modernizację i wymianę a także 

prowadzenie nowych linii kablowych; 

2) budowę sieci abonenckiej na terenach plano-

wanego zainwestowania a także instalację ogólnie 

dostępnych kabin telefonicznych; 

3) realizację: 

a) kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej, 

b) sieci szerokopasmowych, 

c) stacji i urządzeń telefonii bezprzewodowej. 

2. W przypadku realizacji telekomunikacyjnych 

urządzeń wieżowych i kontenerowych należy uni-

kać eksponowania ich w krajobrazie np. przez od-

powiednią lokalizację, ograniczenie gabarytów, 

wspólne inwestowanie i użytkowanie obiektów 

wieżowych przez różnych operatorów oraz masko-

wanie zielenią lub w inny sposób. 

 

§ 32.1. Przewody podziemne sieci wodociągo-

wych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, na-

ziemne przewody ciepłownicze, napowietrzne linie 

elektroenergetyczne średnich i niskich napięć, na-

powietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia  

i obiekty towarzyszące tym sieciom - należy sytu-

ować w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na wa-

runkach uzgodnionych z zarządcami dróg. 

2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami  

i warunkami lokalnymi dopuszcza się przeprowa-

dzenie przewodów o których mowa w ust. 1 wraz  

z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi (np. 

stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, 

szaf telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych, 

pompowni) a także nowych kablowych i napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych - na nieru-

chomościach gruntowych poza ulicami i drogami,  

w uzgodnieniu z właścicielami tych nieruchomości. 

 

§ 33.1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi 

ustala się: 
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1) gromadzenie odpadów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na wy-

sypisko obsługujące gminę; 

2) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy 

przechowywać w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach; 

3) postępowanie z wytwarzanymi odpadami 

przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż nie-

bezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie prze-

znaczonymi do wywozu na wysypisko obsługujące 

gminę - według decyzji i uzgodnień właściwych 

organów, wydanych na podstawie przepisów 

szczególnych. 

2. Przepisy ustawy o odpadach nie mają zasto-

sowania do mas ziemnych i skalnych usuwanych 

albo przemieszczanych w związku z realizacją inwe-

stycji zgodnych z ustaleniami niniejszego planu;  

w szczególności dotyczy to mas ziemnych wyko-

rzystanych na miejscu do kształtowania powierzch-

ni terenów inwestycji lub wykorzystanych do niwe-

lacji i rekultywacji innych terenów zdegradowanych 

w gminie Dobrzeń Wielki. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony zdrowia ludzi, środowiska  

i przyrody, w tym terenów i obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-

sów szczególnych 

 

§ 34.1. Z uwagi na położenie obszaru planu  

w obrębie wrażliwych na zanieczyszczenie struktur 

hydrologicznych i hydrogeologicznych, charaktery-

zujących się znaczącymi zasobami zagrożonych 

wód powierzchniowych i podziemnych: 

- zlewni powierzchniowej cieku Sitnica (dopływ 

Żydówki), 

- czwartorzędowej, kopalnej pradoliny Małej 

Panwi, pozbawionej naturalnej izolacji od po-

wierzchni terenu, 

- kredowego, głównego zbiornika wód podziem-

nych - GZWP 336 „Niecka Opolska, 

- triasowego, głównego zbiornika wód podziem-

nych - GZWP 335 „Krapkowice - Strzelce Opol-

skie”, określa się, oprócz ustaleń ściśle adresowa-

nych, ogólne zasady ochrony środowiska natural-

nego, w tym zwłaszcza zagrożonych degradacją 

wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. W związku z uwarunkowaniami wymieniony-

mi w ust. 1 ustala się na obszarze planu: 

1) zakaz lokalizowania indywidualnych (przydo-

mowych) oczyszczalni ścieków i zbiorników bezod-

pływowych ścieków bytowych; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do ziemi, wód podziemnych i powierzchnio-

wych z zastrzeżeniem ustaleń rozdz. 5, dotyczą-

cych odprowadzania wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni niezanieczyszczanych; 

3) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych 

zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi  

i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi prze-

nikać do gruntu i wód podziemnych oraz zabezpie-

czenia tych powierzchni przed spływem zanieczysz-

czeń na tereny przyległe; 

4) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopo-

wych z zanieczyszczanych twardych powierzchni 

komunikacyjnych i przemysłowych w system kana-

lizacyjny i podczyszczania w odstojnikach szlamów 

i piasku oraz separatorach olejów i substancji ropo-

pochodnych przed ich odprowadzeniem do komu-

nalnej kanalizacji deszczowej. 

 

§ 35. W obszarze planu występują wymienione 

niżej strefy ochronne, obszary zagrożeń i strefy 

kontrolowane: 

1) W granicach wskazanej na rysunku planu 

strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 

w Brzeziu obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 

ustalone odpowiednimi decyzjami administracyjny-

mi; 

2) Na rysunku planu wskazano orientacyjny za-

sięg strefy potencjalnego występowania elektroma-

gnetycznego promieniowania niejonizującego  

o podwyższonym poziomie - wzdłuż istniejącej na-

powietrznej linii elektroenergetycznej E110kV,  

o szerokości 10 m od skrajnych przewodów; zobo-

wiązuje się właściciela linii do przeprowadzenia 

pomiarów kontrolnych elektromagnetycznego pro-

mieniowania niejonizującego w zakresie i z często-

tliwością określoną w przepisie szczególnym,  

z uwzględnieniem planowanego przeznaczenia tere-

nu; wyniki pomiarów należy uwzględnić w rozwią-

zaniach projektowych obiektów budowlanych  

i w zagospodarowaniu terenów sąsiadujących  

z linią, w razie potrzeby mogą one stanowić pod-

stawę wystąpienia do właściwego organu o usta-

nowienie obszaru ograniczonego użytkowania; 

3) W terenach zabudowanych i w miejscach do-

stępnych dla ludzi należy zapewnić dotrzymanie 

dopuszczalnych poziomów natężenia pól elektro-

magnetycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 

średniego napięcia oraz stacji bazowych telefonii 

komórkowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

przepisów szczególnych; 

4) Wzdłuż gazociągu G DN 200 6,3 MPa wyzna-

cza się strefę kontrolowaną o szerokości 6 m (po  

3 m z każdej strony osi rurociągu); w strefie kontro-

lowanej nie należy wznosić budynków, urządzać 

stałych składów i magazynów, sadzić drzew, oraz 

nie powinna być podejmowana żadna działalność 

mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego 

eksploatacji. 

 

§ 36.1. Należy zachować i chronić przed zain-

westowaniem cenne przyrodniczo zadrzewienia 

wzdłuż ul. Wiejskiej i innych dróg w obszarze planu; 

w przypadku uzasadnionej kolizji istniejących za-

drzewień i zakrzewień z planowanym zainwestowa-

niem dopuszcza się wycinki, z zachowaniem zasad 
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kompensacji przyrodniczej, po uzyskaniu zezwolenia 

właściwego organu, zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie przyrody. 

2. W razie odkrycia kopalnych szczątków roślin 

lub zwierząt należy powiadomić o tym Regionalne-

go Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu a jeżeli 

nie jest to możliwe - Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. 

3. W przypadku ustanowienia w obszarze planu 

terenów i obiektów objętych prawnymi formami 

ochrony przyrody, należy stosować sposoby ich 

ochrony określone w odpowiednich przepisach od-

rębnych i decyzjach. 

 

§ 37. Na terenach P/MN do czasu zaniechania 

funkcji mieszkaniowej, oraz na terenach usług 

U/MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 

przewidziane w przepisie szczególnym dla terenów 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

 

§ 38.1. Dopuszcza się na obszarze planu reali-

zację przedsięwzięć mogących zawsze lub poten-

cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod 

warunkiem zgodności rodzaju i zakresu przedsię-

wzięcia z: 

1) ustalonym w planie przeznaczeniem terenów  

i szczegółowymi warunkami ich zabudowy i zago-

spodarowania; 

2) ustalonymi w planie szczegółowymi zakazami 

i ograniczeniami. 

2. Dopuszczenie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko na terenach 

P/MN warunkuje się zaniechaniem na tych terenach 

funkcji mieszkaniowej. 

3. Realizacja przedsięwzięć wymienionych  

w ust. 1 i 2 wymaga wcześniejszego przeprowa-

dzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływa-

nia na środowisko, w zakresie i w sposób określony 

w odpowiednich przepisach szczególnych. 

4. Stwierdzone lub potencjalne oddziaływanie na 

środowisko przedsięwzięć mogących oddziaływać 

na środowisko, zrealizowanych w obszarze planu, 

powinno być badane, monitorowane i analizowane 

w zakresie i z częstotliwością wynikającą z przepi-

sów szczególnych oraz decyzji administracyjnych; 

dotyczy to w szczególności oddziaływań na wody 

podziemne, powietrze i klimat akustyczny. 

 

Rozdział 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

 

§ 39. W razie ujawnienia w czasie robót ziem-

nych i budowlanych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem, należy 

niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkie-

go Konserwatora Zabytków w Opolu a jeżeli nie jest 

to możliwe - Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

oraz zabezpieczyć znalezisko i wstrzymać roboty 

mogące je uszkodzić - do czasu wydania odpo-

wiednich zarządzeń. 

 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania i podziału nierucho-

mości 

 

§ 40.1. Zaleca się scalenie i w razie potrzeby 

wtórny podział planowanych terenów obiektów pro-

dukcyjno-usługowych, składów i magazynów (P). 

2. Wtórny podział terenów wymienionych  

w ust. 1 należy przeprowadzać zgodnie z ustale-

niami rysunku planu, dopuszczalne są korekty 

granic oznaczonych w planie jako wskaźnikowe. 

3. W przypadku wydzielenia na terenach P dział-

ki nie posiadającej dostępu do drogi publicznej usta-

la się wymóg wcześniejszego wydzielenia niezbęd-

nej drogi wewnętrznej, umożliwiającej ten dostęp. 

 

DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Rozdział 1 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów 

 

§ 41. Do czasu zrealizowania ustaleń planu, te-

reny nim objęte należy użytkować w dotychczaso-

wy sposób, pod warunkiem że użytkowanie to nie 

jest sprzeczne z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 2 

Stawki procentowe wzrostu wartości nieru-

chomości 

 

§ 42. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednora-

zowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości,  

o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy: 

1) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, 

składów i magazynów – P: 20%; 

2) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, 

składów i magazynów albo tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - P/MN: 20%; 

3) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny obiektów pro-

dukcyjno-usługowych, składów i magazynów –

PG,P: 30%; 

4) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny zalesień  

-PG,ZLp: 30 %; 

5) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny wód śródlądo-

wych - PG,WS: 30%; 

6) tereny odkrywkowego wydobywania kruszy-

wa naturalnego, docelowo - tereny publicznej drogi 

klasy D -PG,KDD-3: 30%; 
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7) tereny usług z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej - U/MN: 20%; 

8) tereny usług sportu i rekreacji oraz imprez kul-

turalnych i masowych - US: 0%; 

9) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej  

- RPR: 0%; 

10) tereny zieleni urządzonej, publicznej - ZP: 0%; 

11) tereny lasów - ZL: 0%; 

12) tereny planowanych zalesień - ZLp: 0%; 

13) tereny wód śródlądowych - WS: 0%; 

14) tereny dróg publicznych klasy L - KDL: 0%; 

15) tereny dróg publicznych klasy D - KDD: 0%; 

16) tereny dróg wewnętrznych - KDW: 0%; 

17) tereny pod napowietrzną linią elektroenerge-

tyczną 110 kV - E110kV: 0%; 

18) tereny stacji transformatorowych 15/04 kV  

- ET: 0%; 

19) tereny wydzielone dla podziemnego gazociągu 

wysokiego ciśnienia - G DN 200 6,3 MPa: 0%. 

 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 43.1. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania własne 

gminy Dobrzeń Wielki, są w granicach planu: 

1) przebudowa i rozbudowa gminnych dróg pu-

blicznych, oznaczonych w planie symbolami KDD-1 

i KDD-2; 

2) budowa planowanej gminnej drogi publicznej, 

oznaczonej w planie symbolem KDD-3; 

3) budowa komunalnej kanalizacji telekomunika-

cyjnej; 

4) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

oraz rozbudowa sieci i urządzeń komunalnych kana-

lizacji sanitarnej i deszczowej, z wyjątkiem: 

a) sieci budowanych dla potrzeb inwestycji reali-

zowanych na terenach P, P/MN, U/MN oraz w pasie 

drogi KDD-3, 

b) wewnętrznych sieci i urządzeń zakładowych 

na terenach P, P/MN, U/MN. 

2. Ustalenia planu dotyczące przebudowy drogi 

powiatowej (KDL) służą realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych. 

 

§ 44.1. Prawne i finansowe skutki realizacji 

ustaleń planu w zakresie ponadlokalnych celów 

publicznych o których mowa w § 43 ust. 2 pono-

szą podmioty prowadzące te inwestycje. 

2. Prawne i finansowe skutki realizacji ustaleń 

planu na terenach P, P/MN, U/MN, KDW, KDW-1,  

KDW-2 ponoszą podmioty posiadające tytuł prawny 

do tych terenów. 

 

§ 45. W zakresie objętym niniejszą uchwałą tra-

cą moc: 

1) uchwała Nr XXVII/192/98 Rady Gminy Do-

brzeń Wielki z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów przeznaczonych pod budowę gazo-

ciągu wysokiego ciśnienia DN 200 6,3 MPa do 

zakładu „Norgips” w Brzeziu z uwzględnieniem po-

trzeb gminy; 

2) uchwała Nr XIII/145/99 Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi BRZEZIE–WSCHÓD; 

3) uchwała Nr XLIV/352/2006 Rady Gminy Do-

brzeń Wielki z dnia 28 września 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów przemysłowych w Brzeziu, Czarno-

wąsach, Dobrzeniu Małym, Dobrzeniu Wielkim; 

4) uchwała Nr XXXV/254/2009 Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi 

Dobrzeń Mały, Brzezie i Borki oraz terenów użytków 

rolnych we wsi Dobrzeń Wielki i Dobrzeń Mały. 

 

§ 46. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 47. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

stronach internetowych Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Klemens Weber 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XII/119/2011  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 27 października 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu „Miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej w Brzeziu”, w okresie jego 

wyłożenia do publicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 ze zm.), Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim – 

uwzględniając stanowisko Wójta Gminy Dobrzeń 

Wielki w sprawie uwagi wniesionej do projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej  

w Brzeziu”, w okresie jego wyłożenia do publiczne-

go wglądu, rozstrzyga pozytywnie: 

- Uwagę wniesioną przez ELKOM Sp. z o.o.  

w Brzeziu pismem z dnia 6.06.2011 r. do projektu 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej  

w Brzeziu”. Uwaga dotyczy przebiegu drogi dojaz-

dowej w granicach terenu P-1. Została rozpatrzona 

przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki pozytywnie  

i uwzględniona w projekcie planu. Zmieniono prze-

bieg spornej drogi w taki sposób aby uwzględnić 

wniosek ELKOM-u, nie odcinając równocześnie 

możliwości dostępu innych nieruchomości na tere-

nie P-1 do drogi publicznej. Ponadto wprowadzono 

odrębne oznaczenie spornej drogi jako KDW-1 (pla-

nowana droga wewnętrzna) oraz ustalono że droga 

KDW-1 będzie realizowana obowiązkowo tylko  

w zakresie niezbędnym dla dostępu nieruchomości 

do drogi publicznej.  

 

Uwzględnienie uwagi nie skutkuje koniecznością 

ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

 

Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XII/119/2011  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

z dnia 27 października 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących 

zadania własne gminy Dobrzeń Wielki, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego terenów zabudowy techniczno - pro-

dukcyjnej w Brzeziu, oraz o zasadach ich finanso-

wania 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 2, 3 i 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) – 

Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przyjmuje na-

stępujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

stanowiących zadania własne gminy Dobrzeń 

Wielki w obszarze „Miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenów zabudowy 

techniczno-produkcyjnej w Brzeziu”: 

 

1. Inwestycje ujęte w „Miejscowym planie za-

gospodarowania przestrzennego terenów zabu-

dowy techniczno-produkcyjnej w Brzeziu, należą-

ce do zadań własnych Gminy Dobrzeń Wielki 

obejmują”:  

1) budowę gminnej drogi dojazdowej KDD-3,  

o parametrach docelowych klasy „D”, długości 

ok. 200 mb; 

2) rozbudowę i przebudowę gminnych dróg 

dojazdowych KDD-1 i KDD-2, o parametrach do-

celowych klasy „D”, łącznej długości ok. 800 mb.  

 

2. Finansowanie inwestycji wymienionych 

punkcie 1 realizowane będzie zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych, poprzez:  

1) środki własne gminy, fundusze strukturalne 

Unii Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) współfinansowanie przez zainteresowane 

podmioty gospodarcze w formie partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego; 

3) kredyty, pożyczki preferencyjne. 

 

3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących 

infrastrukturę komunikacyjną, wymienionych  

w punkcie 1 ustalane będą według wieloletniego 

planu inwestycyjnego gminy Dobrzeń Wielki. 
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1601 

UCHWAŁA NR XI/69/2011 

RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie  

w samorządową instytucję kultury oraz nadania jej Statutu  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 

pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

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

1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  

Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

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

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 

Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 

1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  

Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 

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

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

Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

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

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113), art. 9, art. 11, art. 13 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 

364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 

1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 

96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 

1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 

1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504), art. 8 ust. 1 i 2 

pkt. 2, art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  

o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539,  

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 

1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r.  

Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,  

z 2011 r. Nr 112, poz. 654), Rada Gminy Murów 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Przekształca się gminną jednostkę budże-

tową o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Mu-

rowie w samorządową instytucję kultury na pod-

stawie aktu o utworzeniu stanowiącym złącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w brzmieniu określonym w załączniku  

Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie 

przejmuje w całości mienie, w tym: księgozbiór, 

wyposażenie oraz wszelkie prawa rzeczowe i ma-

jątkowe dotychczasowej Gminnej Biblioteki Publicz-

nej w Murowie. 

 

§ 4. Pracownicy zatrudnieni w Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Murowie, w dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały stają się pracownikami samorzą-

dowej instytucji kultury, o której mowa w § 1 

uchwały. 

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/61/2011 Rady 

Gminy Murów z dnia 15 września 2011 r. w spra-

wie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Murowie w samorządową instytucję kultury oraz 

nadania jej Statutu. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Murów. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 

 

 Załącznik nr 1 

 do uchwały nr XI/69/2011 

 Rady Gminy Murów 

 z dnia 27 października 2011 r. 

 

AKT O UTWORZENIU SAMORZĄDOWEJ IN-

STYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNA BI-

BLIOTEKA PUBLICZNA W MUROWIE 

 

§ 1. Rada Gminy Murów tworzy z dniem  

1 stycznia 2012 r. gminną bibliotekę publiczną dzia-

łającą w formie samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie, 

zwaną dalej Biblioteką. 

 

§ 2. Z chwilą wpisu do rejestru gminnych insty-

tucji kultury Biblioteka uzyskuje osobowość prawną. 

 

§ 3. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej 

mieści się w Murowie przy ul. Wolności 22. 

 

§ 4. Przedmiotem działalności Biblioteki jest 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  

i ochrona materiałów bibliotecznych oraz zaspoka-
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janie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informa-

cyjnych poprzez zapewnianie mieszkańcom dostępu 

do materiałów bibliotecznych i informacji. 

 

§ 5. Działalność Biblioteki będzie finansowana 

z dotacji udzielonej corocznie z budżetu Gminy 

Murów oraz ze środków uzyskanych z przycho-

dów własnych i innych źródeł, w szczególności 

darowizn, spadków, dotacji oraz opłat o których 

mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o bibliotekach. 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XI/69/2011 

Rady Gminy Murów 

z dnia 27 października 2011 r. 

 

 

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W MUROWIE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie, 

zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją 

kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 paź-

dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 

123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), 

aktu o utworzeniu oraz niniejszego Statutu. 

2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej 

sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzo-

rowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanu-

ela Smolki w Opolu. 

 

§ 2.1. Siedziba Biblioteki mieści się w Murowie 

przy ul. Wolności 22, a terenem działania jest ob-

szar Gminy Murów. 

2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Mu-

rów. 

3. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy 

Murów. 

4. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowa-

nia sprawuje Wójt Gminy Murów. 

 

§ 3. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej po-

dłużnej zawierającej pełną nazwę i adres siedziby. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania 

§ 4. Biblioteka służy zaspokojeniu potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społe-

czeństwa Gminy oraz uczestniczy w upowszech-

nianiu wiedzy i kultury. 

 

§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowy-

wanie i ochrona materiałów bibliotecznych służą-

cych rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-

kształceniowych; 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miej-

scu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wy-

miany międzybibliotecznej z uwzględnieniem po-

trzeb wszystkich mieszkańców; 

3) prowadzenie działalności informacyjno - bi-

bliograficznej; 

4) tworzenie i udostępnianie baz danych katalo-

gowych; 

5) organizowanie i prowadzenie różnych form 

pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki 

oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy; 

6) wielokierunkowa działalność kulturalna i edu-

kacyjna wynikająca z potrzeb mieszkańców gminy 

Murów oraz realizacji ogólnokrajowej polityki biblio-

tecznej (wystawy, konkursy, kiermasze książek, 

spotkania autorskie). 

 

Rozdział 3 

Zarządzanie i organizacja 

§ 6. W skład Biblioteki wchodzą Filie: 

1) w Zagwiździu; 

2) w Starych Budkowicach. 

 

§ 7.1. Biblioteką zarządza Dyrektor. 

2. Dyrektor kieruje całą działalnością Biblioteki  

i reprezentuje ją na zewnątrz. 

 

§ 8.1. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gmi-

ny, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r.  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-

nej. 

2. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności  

z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem 

służbowym. 

 

§ 9.1. Dyrektor zatrudnia, awansuje i zwalnia 

pracowników Biblioteki. 

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni po-

siadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych 

stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odręb-

nych przepisach. 

 

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Bi-

blioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany 

przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, po 

zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Murów. 

 

Rozdział 4 

Gospodarka finansowa 

§ 11.1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie 

przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych
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środków, kierując się zasadami efektywności ich 

wykorzystania. 

2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocz-

nie dotację na działalność w wysokości niezbędnej 

na pokrycie kosztów działalności, w tym w szcze-

gólności na: 

a) wyposażenie, 

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłasz-

cza zakup materiałów bibliotecznych, 

c) doskonalenie zawodowe pracowników, 

d) utrzymanie i eksploatację majątku. 

3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z: 

- wpływów, o których mowa w § 12 ust. 2, 

- dotacji z budżetu państwa, 

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, 

- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycz-

nych, 

- innych źródeł. 

4. Podstawą gospodarki finansowej jest plan fi-

nansowy zatwierdzony przez Dyrektora. 

 

§ 12.1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne  

i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Biblioteka może pobierać opłaty: 

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, repro-

graficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; 

2) w formie kaucji za wypożyczone materiały bi-

blioteczne; 

3) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych 

materiałów bibliotecznych; 

4) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie 

materiałów bibliotecznych. 

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 

pkt 1, nie może przekraczać kosztów wykonania 

usługi. 

4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2, 

ustala się w Regulaminie Biblioteki. 

 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 mar-

ca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działal-

ności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. 

Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje  

o wykonaniu zadań, o których mowa w § 5. 

 

§ 14. Niniejszy Statut może być zmieniony uchwałą 

Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 
1601

1602 

 
1602 

UCHWAŁA NR XII/203/11 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa,  

udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

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

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

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

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

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

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 

679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz  

art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia  

16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-

rowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miej-

ska w Nysie uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Określa się przystanki komunikacyjne 

na terenie Gminy Nysa, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępniane dla 

operatorów i przewoźników, zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Określa się warunki i zasady korzystania  

z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Nysa, o których mowa w ust. 1, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Nysy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący Rady  

Feliks Kamienik 
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XII/203/11 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 października 2011 r. 

 

 
Załącznik nr 2 

do uchwały nr XII/203/11 

Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 27 października 2011 r. 
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1603 

 
1603 

UCHWAŁA NR X/76/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

 z dnia 29 września 2011 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ulicy, stanowiącej nieruchomość, działkę 

nr 25 i 172/95 z k.m. 3 obrębu Chrząszczyce  

i dz. Nr 95 z k.m. 1 obrębu Chrzowice będącej 

własnością Gminy Prószków określonej w załącz-

niku do uchwały nadaje się nazwę: „Pyska”. 

 

§ 2. Przebieg ulicy określa załącznik do niniej-

szej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prószkowa.  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na ta-

blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodnicząca Rady 

Klaudia Lakwa 
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Załącznik 

do uchwały nr X/76/2011 

Rady Miejskiej w Prószkowie 

z dnia 29 września 2011 r. 
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UCHWAŁA NR XI/80/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE 

 

 z dnia 27 października 2011 r. 

  

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwałę nr IX/67/2011 Rady Miejskiej w Pró-

szkowie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie nadania 

nazwy ulicy zmienia się w sposób następujący: 

1. w § 1 po słowach "działkę nr" skreśla się 

liczbę "899" i wpisuje się liczbę "896". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Prószkowa. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na ta-

blicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Wiceprzewodniczący  

Rady Miejskiej  

Krystian Janikula 

 

 

1604

 

1605 

 

ANEKS NR 1 

do porozumienia z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

 

sporządzony dnia 3 marca 2011 r. 

 

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 
 

1605 

pomiędzy  

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Za-

rząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta – Jan Kus 

2. Wicestarosta – Stanisław Belka 

zwanym dalej „Przekazującym”, 

a  

Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez 

Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, 

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielające-

go kontrasygnaty zwanym dalej „Przyjmującym” 

 

Działając na podstawie uchwały Nr IX/64/03 

Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. 

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodo-

wych w zakresie teoretycznych przedmiotów za-

wodowych w związku z realizacją zadań określo-

nych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze-

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

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumie-

nia ustalają, co następuje:  

 

§ 1. Treść dotychczasowego § 2 pkt 3 otrzymu-

je brzmienie: 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe będą przekazywa-

ły środki finansowe o których mowa w ust. 1 ni-

niejszego paragrafu za każdy kurs przelewem ban-

kowym na konto Ośrodka PKO Bank Polski Spółka 

Akcyjna Oddział w Zielonej Górze Nr 33 1020 5402 

0000 0102 0248 0192 w terminie 7 dni od daty 

rozpoczęcia kursu. 

 

§ 2. Aneks nr 1 do Porozumienie podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

§ 3. Porozumienie sporządza się w czterech jedno-

brzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 

 

Przyjmujący                  Przekazujący 

 

Starosta  

Jan Kus 

Prezydent Miasta 

Janusz Kubicki 
 

Wicestarosta  

Stanisław Belka 
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ANEKS NR 3 

 

 z dnia 24 sierpnia 2011 r. 

  

do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 

pomiędzy 

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu któ-

rego działają: 

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła 

2. Wicestarosta - Tadeusz Konina 

zwanym dalej "Powierzającym", 

a 

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez Za-

rząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego działają: 

1. Starosta Oleski - Jan Kus 

2. Wicestarosta - Stanisław Belka 

zwanym dalej "Przyjmującym". 

 

Działając na podstawie uchwały nr 288/ 

XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia  

27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia  

z Powiatem Oleskim dotyczącego kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół 

zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubli-

niecki w zakresie teoretycznych przedmiotów za-

wodowych oraz uchwały Nr IX/64/03 Rady Powia-

tu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 

kształcenia uczniów klas wielozawodowych w za-

kresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,  

w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

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

2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają, co 

następuje: 

 

§ 1. § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe 

brzmienie: 

"Powierzający zobowiązuje się do finansowa-

nia kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby 

uczniów faktycznie przeszkolonych w danym 

roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie 

w wysokości: 

kurs dla klasy I - 4 tygodniowy - 350,00 zł, 

kurs dla klasy II - 4 tygodniowy - 350,00 zł, 

kurs dla klasy III - 4 tygodniowy - 350,00 zł.”. 

 

§ 2. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe 

brzmienie: 

"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na 

czas roku szkolnego 2011/2012.". 

 

§ 3. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ule-

gają zmianie.  

 

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Aneks do porozumienia sporządza się  

w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy 

dla każdej ze stron. 

 

§ 6. Aneks do porozumienia wchodzi w życie 

z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia  

1 września 2011 r. 

 

Powierzający               Przyjmujący 

 

Starosta  

Joachim Smyła 

Starosta  

Jan Kus 

 

Wicestarosta  

Tadeusz Konina 

 

Wicestarosta  

Stanisław Belka 
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1607 

DECYZJA NR OWR-4210-33/2011/9078/IX-A/MK 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 22 listopada 2011 r. 

  

w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie k/Ozimka 

 

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 

i 3 lit. b 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 ze zmianami) 

oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  

z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwier-

dzenia IX taryfy dla Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Antoniowie k/Ozimka, zwanego dalej „Przed-

siębiorstwem” posiadającego KRS 0000109670 

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła na 

okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerw-

ca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne, na wniosek Przedsię-

biorstwa posiadającego koncesje na: 

1) wytwarzanie ciepła Nr WCC 1145/90/78/W/ 

OWR/2006/JJ z dnia 16 marca 2006 r., 

2) przesyłanie i dystrybucję ciepła, z dnia 26 sty-

cznia 2009 r. Nr PCC/33/9078/W/OWR/2009/JJ, 

na wniosek z dnia 27 czerwca 2011 r. zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to 

Przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające 

koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i ener-

gii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa 

URE oraz proponują okres ich obowiązywania.  

W myśl art. 47 ust. 2 ustawy – Prawo energetycz-

ne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej 

zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodno-

ści 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 rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 

2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształ-

towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 

zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, 

poz. 1291). 

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących 

podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierw-

szego roku stosowania taryfy, dokonano na pod-

stawie porównania jednostkowych kosztów plano-

wanych dla pierwszego roku obowiązywania taryfy 

z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów 

poniesionych w roku 2010.  

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za 

świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystry-

bucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 

ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgod-

nie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ za-

pewnia ochronę interesów odbiorców. 

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został 

przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.  

 

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak  

w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE  

 

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 

Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednic-

twem, 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 postę-

powania cywilnego). 

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 

wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i war-

tości 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 Regula-

cji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

49-57, 50-032 Wrocław. 
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3) Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 

pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zo-

stanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Pra-

wo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 

taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upły-

wie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

 z up. Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 

Główny Specjalista 

Południowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą we Wrocławiu 

Andrzej Łukasiewicz 

 

Załącznik 

do decyzji nr OWR-4210-33/2011/9078/IX-A/MK 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 22 listopada 2011 r. 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. w Antoniowie 

 

IX TARYFA DLA CIEPŁA 
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POROZUMIENIE NR 1/11 

 

 z dnia 4 maja 2011 r. 

  

w sprawie powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 

należącymi do właściwości Starosty Opolskiego 

 

W dniu 04.05.2011 r. w Opolu na podstawie 

art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  

o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. 

zm.) zawarte zostaje porozumienie pomiędzy:  

Panem Henrykiem Lakwą – Starostą Opolskim 

zwanym dalej „Starostą”  

a  

Panem Lechem Olczykiem – Nadleśniczym 

Nadleśnictwa Prószków zwanym dalej „Nadleśni-

czym”  

o następującej treści: 

 

§ 1.1. Starosta powierza, a Nadleśniczy 

przyjmuje obowiązek prowadzenia zadań z zakre-

su nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własno-

ści Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych I instancji – w zakresie i na 

warunkach określonych niniejszym porozumie-

niem. 

2. Zakres przedmiotowy spraw powierzonych 

określa załącznik nr 1 do porozumienia. 

3. Nadleśniczy wykonuje przyjęte obowiązki 

zgodnie z zasadami organizacyjnymi w Lasach 

Państwowych. 

4. Nadleśniczy zobowiązuje się powierzone mu 

sprawy załatwiać zgodnie z obowiązującym pra-

wem, a w szczególności z Kodeksem Postępo-

wania Administracyjnego. 

 

§ 2.1. Integralną częścią umowy są załączniki:  

a) załącznik nr 1 „Zakres zadań powierzonych 

porozumieniem”, 

b) załącznik nr 2 „Terytorialny zasięg działania 

Nadleśnictwa”, 

c) załącznik nr 3 „Określenie stawki ryczałto-

wej za prowadzenie nadzoru nad lasami i sposób 

jego rozliczenia”, 
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d) załącznik nr 4 „Wzór sprawozdania z powie-

rzonych zadań”, 

e) załącznik nr 5 „Upoważnienie dla Nadleśni-

czego do wydawania decyzji administracyjnych  

w imieniu Starosty Opolskiego oraz wydawania 

świadectw legalności pozyskanego drewna”,  

f) załącznik nr 6 – „Wzór cechówki”. 

2. Dla objętych niniejszym porozumieniem la-

sów nie posiadających uproszczonych planów 

urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu Sta-

rosta załączy pełny wykaz działek na których leżą 

te lasy oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów dla 

każdej z tych działek w terminie do 30 kwietnia 

2011 r. 

3. W lasach nie posiadających uproszczonych 

planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu 

lasu nadzór, do czasu sporządzenia tej dokumen-

tacji, ograniczony jest do wykonania niżej wy-

mienionych czynności: 

1) Ustalania dla właścicieli lasów zadań  

w przypadku nie wykonania przez nich następują-

cych obowiązków: 

a) wykonywania przez nich zabiegów profilak-

tycznych i ochronnych zapobiegających powsta-

waniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, 

b) zapobiegania, wykrywania i zwalczania, 

nadmiernie pojawiających się i rozprzestrzeniają-

cych organizmów szkodliwych, 

c) ochrony gleby i wód leśnych; 

2) Cechowania drewna pozyskanego z drzew 

opanowanych przez organizmy szkodliwe, a także 

złomów i wywrotów oraz wystawianie dokumen-

tów stwierdzających legalność pozyskania tego 

drewna; 

3) Wydawania decyzji nakazujących pielęgno-

wanie i ochronę lasu w tym: 

a) usuwania drzew opanowanych przez orga-

nizmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów, 

b) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych 

upraw leśnych w wieku do 10 lat, 

c) wykonywania zabiegów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

§ 3.1. Starosta zapewni Nadleśniczemu pie-

częcie urzędowe wymagane do wydawania decy-

zji w jego imieniu. 

2. W zakresie udostępnienia młotka do ce-

chowania drewna pozostaje obowiązujący proto-

kół przekazania cechówki nr OŚ.6118-4/99 z dnia 

30.11.1999 r. 

 

§ 4.1. Starosta zobowiązany jest do informo-

wania Nadleśniczego o zmianach w ewidencji 

gruntów dotyczących lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, a objętych niniejszym 

porozumieniem w terminie do 31 stycznia każde-

go roku. 

2. Jeżeli w wyniku zmian o których mowa  

w ust. 1, przekazywane w nadzór lasy nie sta-

nowiące własności Skarbu Państwa nie posiada-

łyby uproszczonych planów urządzania lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu, Starosta załączy pełny 

wykaz działek na których leżą te lasy oraz wypis  

i wyrys z rejestru gruntów dla każdej z tych dzia-

łek, w terminie do 31 stycznia każdego roku. 

 

§ 5.1. Nadleśniczy zobowiązany jest do skła-

dania Staroście półrocznych sprawozdań o reali-

zacji zadań powierzonych zgodnie z załącznikiem 

nr 4 do porozumienia. 

2. Sprawozdanie za pierwsze półrocze będzie 

składane do 10 lipca każdego roku, natomiast za 

drugie półrocze do 27 grudnia każdego roku. 

3. Kopie wydanych decyzji i świadectw legal-

ności Nadleśniczy przekaże Staroście wraz ze 

sprawozdaniem o którym mowa w ust. 1 i 2. 

 

§ 6.1. Starosta nadzoruje wykonanie zadań 

powierzonych Nadleśniczemu przez upoważnio-

nych przez siebie pracowników starostwa. 

2. O nieprawidłowościach, zwłaszcza w zakre-

sie nieterminowego przekazania dokumentów 

określonych w § 5 Starosta powiadamia Nadle-

śniczego, wyznaczając termin ich usunięcia, a po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Starosta może rozwiązać porozumienie w części 

lub w całości ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 7.1. Poza przypadkiem określonym w § 6 

ust. 2 porozumienie ulega rozwiązaniu bez wy-

powiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym)  

w przypadku zmiany przepisów prawa mających 

istotny wpływ na treść porozumienia. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć poro-

zumienie z zachowaniem trzy miesięcznego okre-

su wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 

3. Porozumienie może być rozwiązane w każ-

dym czasie na zasadzie porozumienia stron. 

 

§ 8.1. W zakresie ewentualnych sporów po-

wstałych na tle realizowania postanowień poro-

zumienia strony podejmą działania celem ich po-

lubownego załatwienia. 

2. W przypadku braku dojścia do porozumienia 

w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 

strony poddają się rozstrzygnięciu sądów po-

wszechnie właściwych. 

 

§ 9. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony, z obowiązkiem corocznej aktualiza-

cji załączników nr 2 i 3. 

 

§ 10. Wszelkie zmiany postanowień porozu-

mienia wymagają zachowania formy pisemnej. 
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§ 11. Z chwilą wejścia w życie niniejszego po-

rozumienia tracą moc wszelkie dotychczasowe 

porozumienia i umowy zawarte pomiędzy Staro-

stą, a Nadleśniczym dotyczące powierzenia nie-

których spraw związanych z nadzorem nad lasami 

nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa  

z wyjątkiem protokołu przekazania cechówki 

wskazanego w § 3 ust. 2. 

§ 12. Porozumienie sporządzono w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 

2011 r. 

 

Starosta Opolski Nadleśniczy Nadleśnictwa Prószków 

 

Starosta Opolski 

Henryk Lakwa 

 

Nadleśniczy 

mgr inż. Lech Olczyk 

 

Skarbnik Powiatu 

Elżbieta Grubizna 

 

 
Załącznik nr 1 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 3 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 4 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 5 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 

 

 

 
Załącznik nr 6 

do porozumienia nr 1/11 

Starosty Opolskiego 

z dnia 4 maja 2011 r. 
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POROZUMIENIE NR Or.031.22.2011 

 

zawarte w dniu 24 sierpnia 2011 roku 

 

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 
1609 

pomiędzy 

Powiatem Oleskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu Oleskiego, w imieniu którego 

działają: 

1. Starosta – Jan Kus 

2. Wicestarosta – Stanisław Belka 

zwanym dalej „Przekazującym”, 

a 

Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez 

Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Ku-

bickiego, 

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzie-

lającego kontrasygnaty zwanym dalej „Przyjmują-

cym” 

 

Działając na podstawie uchwały Nr IX/64/03 

Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2003 r. 

w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawo-

dowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w związku z realizacją zadań okre-

ślonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004. r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), stro-

ny porozumienia ustalają, co następuje:  

 

§ 1.1. Przyjmujący umożliwia kształcenie  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-

wych uczniów klas wielozawodowych zasadni-

czych szkół zawodowych prowadzonych przez 

Powiat Oleski w Ośrodku Dokształcania i Dosko-

nalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, przy 

ul. Botanicznej 66, zwanym dalej Ośrodkiem Do-

kształcania i Doskonalenia Zawodowego, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ra-

mowych planów nauczania w szkołach publicz-

nych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). 

 

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowa-

nym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwa-

terowania i wyżywienia. 

 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się 

na koszt skierowanych uczniów. 

 

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe 

działające w imieniu Przekazującego, niezwłocznie 

po podpisaniu porozumienia, prześlą do Ośrodka 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego imienny 

wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych 

do kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskona-

lenia Zawodowego. 

 

§ 2.1. Zasadnicze szkoły zawodowe działające 

w imieniu Przekazującego zobowiązują się do 

finansowania kosztów kształcenia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych według 

iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolo-

nych w danym roku i kosztu kształcenia jednego 

ucznia na kursie w wysokości:  

 kurs dla klasy I – 4 tygodniowo  

– od 01.09. – 31.12.2011 r. – 300 zł, 

– od 01.01. – 31.08.2011 r. – 320 zł;  

 kurs dla klasy II – 4 tygodniowo  

– od 01.09. – 31.12.2011 r. – 300 zł, 

– od 01.01. – 31.08.2011 r. – 320 zł; 

● kurs dla klas III – 4 tygodniowo  

– od 01.09. – 31.12.2011 r. – 300 zł, 

– od 01.01. – 31.08.2011 r. – 320 zł. 

 

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie 

eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyżej 

niż koszt wymieniony w ust. 1. 

 

3. Zasadnicze Szkoły Zawodowe będą przeka-

zywały środki finansowe o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu za każdy kurs przelewem 

bankowym na konto Zespołu Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego PKO Bank Polski Spółka 

Akcyjna Oddział w Zielonej Górze Nr 33 1020 

5402 0000 0102 0248 0192 w terminie 7 dni 

od daty rozpoczęcia kursu. 

 

4. Płatnikiem są zasadnicze szkoły zawodowe 

działające w imieniu Przekazującego. 

 

5. Zasadnicze szkoły zawodowe działające  

w imieniu Przekazującego rozliczają dotację na 

podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukoń-

czyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawo-

du, podpisanej przez dyrektora szkoły, w której 

odbył się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły 

ucznia. 
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§ 3.1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte 

na czas roku szkolnego 2011/2012. 

 

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia 

czasu obowiązywania porozumienia na następne 

lata szkolne. 

 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 września 

2011 r. 

 

§ 5. Spory mogące powstać ze stosunku obję-

tego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy 

rzeczowo Sąd Powszechny. 

 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych mają za-

stosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 8. Zmiany w porozumieniu mogą być wpro-

wadzane aneksem w formie pisemnej. 

 

§ 9. Porozumienie zostało zawarte w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzem-

plarze dla każdej ze stron. 

   

Przyjmujący                    Przekazujący 

 

Prezydent  

Miasta Zielona Góra  

Janusz Kubicki 

Starosta Oleski  

Jan Kus 

 

Skarbnik  

Emilia Wojtuściszyn 

 

Wicestarosta  

Stanisław Belka 
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych  

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

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

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

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