
 

 

 

 

 

 

TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N: 

1326 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XXXV/311/09 z dnia 23 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Głubczyce 7614 

1327 – Rady Gminy Lasowice Wielkie Nr XXIX-200/09 z dnia 10 sierp-

nia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady 

Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 7652 

1328 – Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XXXVI/311/2009 z dnia  

29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 - 2013 7654 

1329 – Rady Gminy Łambinowice Nr XXX/182/09 z dnia 24 września 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Łambinowicach 7663 

1330 – Rady Gminy Radłów Nr 150/XXVII/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 

nauczycieli 7664 

1331 – Rady Gminy Radłów Nr 151/XXVII/2009 z dnia 16 września 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Radłów 7665 

1332 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLI/287/09 z dnia 15 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad 

zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 2012" 7667 

1333 – Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XLI/293/09 z dnia 15 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie wysokości i podziału specjalnego fundu-

szu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród organu 

prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szko-

łach i przedszkolach w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 7676 

1334  Rady Gminy Zębowice Nr XXVIII/207/2009 z dnia 28 październi-

ka 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2006 Rady 

Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie regula-

minu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice 7678 

  

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

 

1335  Zawarte w dniu 24 września 2009 r. pomiędzy Gminą Prószków  

a Powiatem Opolskim w sprawie partnerstwa przy realizacji 

zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O 

Chmielowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków – 

etap II”  7679 
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1 

UCHWAŁA NR XXXV/311/09 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

z dnia 23 września 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  

położonych w obrębie miasta Głubczyce 

 

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

i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) oraz po stwierdzeniu zgodno-

ści planu miejscowego z ustaleniami Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Głubczyce, uchwalonego uchwałą 

Nr XXVII/315/97 Rady Miejskiej w Głubczycach  

z dnia 26 czerwca 1997 r., Rada Miejska w Głub-

czycach uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych w obrębie mia-

sta Głubczyce. 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany w dalszej części niniejszej 

uchwały „planem”, obejmuje 19 obszarów, stano-

wiących tereny położone w obrębie miasta Głubczy-

ce, przewidziane do urbanizacji, w granicach okre-

ślonych uchwałami: 

1) uchwałą Nr XXI/184/08 Rady Miejskiej  

w Głubczycach z dnia 25 czerwca 2008 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenów poło-

żonych w obrębie miasta Głubczyce; 

2) uchwałą Nr XXIII/209/08 Rady Miejskiej  

w Głubczycach z dnia 18 września 2008 r. zmienia-

jącą uchwałę Nr XXI/184/08 Rady Miejskiej w Głub-

czycach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenów położonych  

w obrębie miasta Głubczyce. 

 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach, której 

treść stanowi część tekstowa planu i której inte-

gralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu 

oraz wymagane rozstrzygnięcia; 

2) ustanowionych odrębnych przepisach – na-

leży przez to rozumieć ustanowione, odrębne 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzielo-

ne na rysunku planu liniami rozgraniczającymi nie-

ruchomości gruntowe lub ich części, oznaczone 

symbolem (identyfikującym odpowiednio teren);  

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-

zumieć rodzaje form zagospodarowania, które jako 

jedyne są dopuszczone w danym terenie; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie terenu wydzie-

lonego liniami rozgraniczającymi, które powinno 

dominować na danym terenie, w sposób określony 

w ustaleniach niniejszego planu, stanowiąc więcej 

niż 50% zagospodarowania terenu; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-

stawowe, które wzbogacają lub usprawniają funk-

cjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu 

w sposób określony w ustaleniach niniejszego 

planu, albo stanowią element zagospodarowania 

konieczny do uwzględnienia, który może współist-

nieć z przeznaczeniem podstawowym;  

7) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-

mieć definicję przestrzeni publicznej zgodnie z art. 2 

pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), na dzień podjęcia ni-

niejszej uchwały; 

8) kondygnacji – należy przez to rozumieć defi-

nicję kondygnacji, zgodnie z § 3 pkt 16 działu I 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 

9) kondygnacji nadziemnej – należy przez to ro-

zumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgodnie 

z § 3 pkt 17 działu I rozporządzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowia-

dać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.), na dzień podjęcia niniejszej 

uchwały; 
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10) wysokości zabudowy – (budynku) należy 

przez to rozumieć wysokość służącą do określenia 

maksymalnego pionowego wymiaru budynku i liczy 

się od poziomu terenu przy najniżej położonym wej-

ściu do budynku do najwyżej położonej krawędzi 

dachu (kalenicy); 

11) linii zabudowy obowiązującej – należy przez 

to rozumieć linię regulującą usytuowanie zabudowy 

na działce budowlanej, wrysowaną na rysunku pla-

nu. Linia, do której elewacja frontowa budynku win-

na przylegać na całej długości, z dopuszczeniem 

wysunięcia przed nią, na maksymalnie 1,80 m, wy-

kuszy, ganków wejściowych, schodów zewnętrz-

nych, balkonów oraz cofnięcia części elewacji do 

50%, na długości frontu elewacji łącznie; 

12) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy 

przez to rozumieć linię ograniczającą usytuowanie 

zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na 

rysunku planu. Jest to linia do której elewacja 

frontowa budynku nie musi przylegać; 

13) elewacji budynku – należy przez to rozu-

mieć jedną z zewnętrznych jego ścian wraz ze 

wszystkimi występującymi na niej elementami;  

14) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-

zumieć powierzchnię poziomego rzutu bryły budynku 

(po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), 

który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów 

oraz innych elementów wystających poza obrys 

budynku, przy czym powierzchnię zabudowy działki 

budowlanej obliczamy jako sumę powierzchni zabu-

dowy wszystkich budynków łącznie z budynkami 

gospodarczymi i garażami występującymi w obrysie 

działki budowlanej; 

15) wskaźniku intensywności zabudowy – na-

leży przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 

całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych 

(powyżej poziomu terenu), wszystkich budynków 

lokalizowanych na danej działce budowlanej (liczo-

nej w zewnętrznym obrysie ścian bez uwzględnie-

nia tarasów), do powierzchni całkowitej działki, na 

której usytuowane są te budynki; 

16) powierzchni biologicznie czynnej – należy 

przez to rozumieć definicję powierzchni biologicznie 

czynnej, zgodnie z § 3 pkt 22 działu I rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na dzień podjęcia ni-

niejszej uchwały;  

17) starannie dobranym materiale, właściwych 

proporcjach i regularnej formie (w odniesieniu do 

znaków informacji wizualnej) – należy przez to ro-

zumieć, iż znaki informacji wizualnej nie powinny 

stanowić konkurencji wizualnej dla miejsca (w któ-

rym są usytuowane) lub obiektu (na którym są 

umieszczane), w aspekcie kolorystyki i wielkości; 

18) aranżacji sezonowej – należy przez to ro-

zumieć sezonowe ogródki gastronomiczne, sezo-

nowe punkty sprzedaży, itp.; 

19) rzemiośle nieuciążliwym – należy przez to 

rozumieć działalność, która na podstawie przepi-

sów odrębnych nie jest zaliczana do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, dla których sporządzenie raportu oddzia-

ływania na środowisko jest wymagane, (na dzień 

podjęcia niniejszej uchwały), w tym: 

a) usługowym – wszelkie czynności świadczo-

ne w ramach samodzielnej działalności gospodar-

czej lub innych przedsiębiorstw o podobnym cha-

rakterze, na rzecz jednostek gospodarki oraz na 

rzecz ludności, nietworzące nowych dóbr mate-

rialnych, ponadto usługi świadczone w wykony-

waniu wolnych zawodów, 

b) produkcyjnym – samodzielna działalność go-

spodarcza lub innych przedsiębiorstw o podobnym 

charakterze, na niewielką skalę, prowadzona  

w warsztatach, pracowniach itp.; 

20) paliwie ekologicznym – należy przez to rozu-

mieć niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej, 

energię elektryczną, gaz, olej opałowy, węgiel  

o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%. 

 

§ 3.1. Plan składa się z tekstu planu, który sta-

nowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu, 

złożonego z 19 załączników graficznych do niniejszej 

uchwały, których ustalenia graficzne zostały przed-

stawione na aktualnych mapach zasadniczych  

w skali 1:1000, oraz które zawierają wyrysy ze Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głubczyce w skali 1:10 000, 

z oznaczeniem granic obszarów objętych planem. 

2. Do niniejszej uchwały dołącza się następują-

ce załączniki stanowiące jej integralna część: 

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniej-

szego planu w trakcie wyłożenia do publicznego 

wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące 

załącznik nr 20; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapi-

sane w formie tekstowej, stanowiące załącznik  

nr 21. 

3. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone 

w postaci: 

1) obowiązujących ustaleń tekstowych stano-

wiących: 

a) przepisy ogólne             – Rozdział 1, 

b) przepisy szczegółowe w zakresie: 

– przeznaczenia terenów            – Rozdział 2, 

– parametrów i wskaźników kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenów, w tym 

gabarytów obiektów i wskaźników intensywności 

zabudowy                                      – Rozdział 3, 

– zasad ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego              – Rozdział 4, 
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– zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego             – Rozdział 5, 

– zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków               – Rozdział 6, 

– wymagań, wynikających z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych           – Rozdział 7, 

– szczegółowych zasad i warunków podziału 

nieruchomości             – Rozdział 8, 

– zasad modernizacji, rozbudowy, budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy              – Rozdział 9, 

 sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów  

        – Rozdział 10, 

– stawek procentowych, na podstawie których 

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

ustawy            – Rozdział 11, 

c) przepisy końcowe          – Rozdział 12; 

2) obowiązujących ustaleń graficznych na ry-

sunku planu, (złożonego z 19 załączników graficz-

nych) określających: 

a) granice obszarów objętych planem, 

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

c) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi: 

MW/U– teren zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej i usługowej, 

MW – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, 

MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

U– teren zabudowy usługowej, 

US– teren sportu i rekreacji, 

P– teren obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, 

ZP– teren zieleni urządzonej, 

KDG– teren drogi publicznej klasy główna, 

KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowa, 

KDW– teren drogi wewnętrznej, 

d) oznaczenie obiektów wpisanych do gminnej 

ewidencji zabytków dla miasta i gminy Głubczyce, 

podlegających ochronie na mocy ustaleń planu, 

e) oznaczenie zasięgów, wydzielonych w ra-

mach obszarów objętych planem stref, podlegają-

cych ochronie, w tym na mocy przepisów odręb-

nych lub mających wpływ na rozwiązania funkcjo-

nalno – przestrzenne, w których mieszczą się: 

– strefa ochrony konserwatorskiej „B”, 

– strefa ekspozycji dla ochrony walorów widoko-

wych pasmowego układu zieleni w dolinie rzeki „E”, 

– strefa ochrony krajobrazu „K”, 

– strefa ochrony i obserwacji konserwatorskiej 

„OW”, 

– strefy techniczne od sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

f) linia zabudowy obowiązująca, 

g) linia zabudowy nieprzekraczalna. 

4. Rysunek planu obok ustaleń graficznych,  

o których mowa w ustępie 3 punkcie 2, zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 

1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) strefa zewnętrznej ochrony pośredniej ujęć 

wody w Głubczycach: ujęcia nr 1 przy ulicy Po-

wstańców i ujęcia nr 2 przy ulicy Mickiewicza; 

3) istniejące sieci infrastruktury technicznej: 

a) linia napowietrzna elektroenergetyczna śred-

niego napięcia (15 kV), 

b) linia kablowa elektroenergetyczna średniego 

napięcia (15 kV), 

c) linia napowietrzna elektroenergetyczna ni-

skiego napięcia (0,4 kV), 

d) linia kablowa elektroenergetyczna niskiego 

napięcia (0,4 kV),  

e) sieć gazowa dystrybucyjna niskiego ciśnie-

nia, 

f) sieć gazowa dystrybucyjna średniego ciśnie-

nia; 

4) zalecane linie podziału na działki budowlane.  

5. Nie określa się na obszarze objętym niniej-

szym planem w formie ustaleń tekstowych: 

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

na obszarze objętym niniejszym planem nie wystę-

pują zabytki oraz dobra kultury współczesnej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

z późn. zm.); 

2) sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów – terenów górni-

czych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych – na obszarze objętym niniejszym planem 

nie występują tereny lub obiekty podlegające ochro-

nie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów  

– tereny górnicze, a także narażone na niebezpie-

czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 

mas ziemnych; 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania  

i podziału nieruchomości objętych planem – 

przedmiot ustaleń niniejszego planu nie rodzi obo-

wiązku określania szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości. 

6. Nie określa się na obszarze objętym niniej-

szym planem w formie ustaleń graficznych: 

1) granic terenów zamkniętych oraz granic ich 

stref ochronnych – na obszarze objętym niniej-

szym planem nie występują;  

2) granic terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych, na podstawie odrębnych prze-

pisów – terenów górniczych, a także narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-

waniem się mas ziemnych – na obszarze objętym 

niniejszym planem nie występują. 
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Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 4. Każdorazowo w ramach terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczającymi obok zagospoda-

rowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 

i uzupełniającym (o ile zostało ustalone) mogą 

występować:  

1) drogi wewnętrzne; 

2) czasowe miejsca postojowe dla samocho-

dów, (parkingi), z zastrzeżeniami: 

a) czasowe miejsca postojowe dla samochodów 

ciężarowych (bez ograniczenia dopuszczalnej masy) 

tylko na terenach z podstawowym przeznaczeniem 

dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

b) czasowe miejsca postojowe dla autobusów 

oraz samochodów ciężarowych (bez ograniczenia 

dopuszczalnej masy), w sytuacji obsługi imprez,  

w tym plenerowych, na terenie sportu i rekreacji, 

c) czasowe miejsca postojowe dla samocho-

dów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekra-

czającej 3,5 tony na terenach usług (stanowiących 

przeznaczenie podstawowe terenów);  

d) czasowe miejsce postojowe dla samochodu 

o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczają-

cej 3,5 tony w granicach działki budowlanej, usy-

tuowanej na terenach dla których przeznaczenie 

uzupełniające stanowią usługi; 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

4) zieleń urządzona; 

5) ciągi piesze, pieszo - jezdne, ścieżki rowero-

we, o ile nie są wykluczone przedmiotowo w po-

zostałych przepisach niniejszej uchwały.  

 

§ 5.1. Wyznacza się tereny wydzielone na ry-

sunku planu (na 19 załącznikach graficznych) li-

niami rozgraniczającymi i oznacza symbolami 

wskazanymi w ustępie 2. 

2. Dla terenów, o których mowa w ustępie 1, 

określa się przeznaczenie podstawowe i uzupełnia-

jące, o ile takie zostało ustalone, zgodnie z poda-

nym w tabeli: 

 

 

L.p. Nr 

i symbol 

terenu: 

Przeznaczenie podsta-

wowe terenu: 

Przeznaczenie uzupełniające terenu: 

1 MW/U zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługo-

wa 

– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

– garaże (realizowane w bryle budynku lub w bu-

dynku wolnostojącym), 

– budynki gospodarcze, wolnostojące, realizowane 

w głębi działki. 

2 MW zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna 

___________ 

3 MN zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

– rzemiosło nieuciążliwe usługowe (realizowane  

w bryle budynku mieszkalnego lub w budynku wol-

nostojącym), 

– garaże (realizowane w bryle budynku mieszkalne-

go lub w budynku wolnostojącym), 

– budynki gospodarcze, wolnostojące, realizowane 

w głębi działki, 

– zabudowa usługowa handlu na terenie oznaczo-

nym symbolem 100MN. 

4 U zabudowa usługowa – funkcja mieszkaniowa realizowana w bryle budyn-

ku usługowego,(z wyłączeniem parteru), 

– istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny na 

terenie oznaczonym symbolem 67U. 

5 US sport i rekreacja – zabudowa usługowa (handlu, gastronomii), w tym 

związana z obsługą przeznaczenia podstawowego 

terenu, 

– budynki zaplecza technicznego, pomocnicze, 

związane z realizowanymi funkcjami, wynikającymi  

z przeznaczenia podstawowego terenu, 

– istniejące ogrody przydomowe zabudowy miesz-

kaniowej, usytuowanej przy ulicy Aleja Lipowa. 

6 

 

P obiekty produkcyjne, 

składy i magazyny 

 zabudowa usługowa handlu na terenie oznaczo-

nym symbolem 9P. 
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7 ZP zieleń urządzona _________ 

 

8 KDG droga publiczna klasy 

główna 

_________ 

9 KDD droga publiczna klasy 

dojazdowa 

_________ 

10 KDW droga wewnętrzna  _________ 

 

Rozdział 3 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty 

obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy 

 

§ 6.1. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i usługowej, wydzielonego na rysunku planu linia-

mi rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 

5MW/U ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z możli-

wością przebudowy i rozbudowy, rozbiórki istnie-

jących parterowych obiektów usługowych, z za-

strzeżeniem regulacji ustalonych dla obszaru obję-

tego strefą ochrony konserwatorskiej „B”, okre-

ślonych w § 15; 

2) wprowadzenie nowej zabudowy, przy 

uwzględnieniu linii zabudowy nieprzekraczalnej, 

zgodnie ze wskazaniami rysunku planu; 

3) w nowo realizowanych budynkach zakaz lo-

kalizacji mieszkań na pierwszej nadziemnej kondy-

gnacji; 

4) przebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy, z zastrzeżeniem regulacji ustalonych dla ob-

szaru objętego strefą ochrony konserwatorskiej 

„B”, określonych w § 15, wprowadzenie nowej 

zabudowy, z zastrzeżeniem, że nowa zabudowa 

winna stanowić kontynuację ciągu istniejących 

budynków przy ulicy Sobieskiego, na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej może stanowić do 

100% zagospodarowania terenu, 

– powierzchnia biologicznie czynna może sta-

nowić 0% zagospodarowania działki budowlanej, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

– wysokość zabudowy: 

 nowo realizowanej, jako kontynuacja ciągu 

istniejących budynków, od strony dróg publicz-

nych: ulicy Sobieskiego i Wrocławskiej – mieszka-

niowej wielorodzinnej i usługowej – nie więcej niż 

5 kondygnacji nadziemnych i nie mniej niż 2 kon-

dygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem, że ostatnia 

kondygnacja stanowi zawsze poddasze użytkowe 

oraz nie wyższa niż 20 m, 

 budynków gospodarczych i garaży wolnosto-

jących sytuowanych w głębi działek budowlanych 

– nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna (z do-

puszczeniem dodatkowo drugiej kondygnacji pod 

warunkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie 

wyższa niż 7 m, 

 geometria dachów budynków nowo realizo-

wanych jako kontynuacji ciągu istniejących bu-

dynków, od strony dróg publicznych: ulicy Sobie-

skiego, Wrocławskiej, o kątach nachylenia połaci 

w przedziale od 300 ÷ 450, kalenicy głównej 

ustawionej równolegle do ulicy, z dopuszczeniem 

stosowania dachów wielospadowych, 

 geometria dachów (wolnostojących): budyn-

ków gospodarczych i garaży, o kątach nachylenia 

połaci w przedziale od 150 ÷ 300, 

 dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudowy, 

rozbudowy, 

 dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, naczółków. 

2. Zagospodarowanie działki budowlanej, zgod-

nie z przeznaczeniem uzupełniającym – garażami  

i budynkami gospodarczymi nie może zaistnieć 

samodzielnie. 

 

§ 7. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

wydzielonego na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonego symbolem 54MW ustala 

się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwo-

ścią przebudowy, remontów. 

 

§ 8.1. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 

97MN÷113MN ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, w tym 

mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością prze-

budowy, rozbudowy, rozbiórki istniejących obiek-

tów gospodarczych, garaży z zastrzeżeniem regu-

lacji ustalonych w § 15; 

2) wprowadzenie nowej zabudowy, przy 

uwzględnieniu linii zabudowy obowiązującej lub 

linii zabudowy nieprzekraczalnej, zgodnie z ustale-

niami rysunku planu; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 95 – 7619 – Poz. 1326 

 

3) realizację na działce budowlanej jednego bu-

dynku mieszkalnego; 

4) przebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy, z zastrzeżeniem regulacji ustalonych w § 15, 

wprowadzenie nowej zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej nie więcej niż 50%,  

z zastrzeżeniem tiretu 3, 

– powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% terenu działki budowlanej, z zastrzeże-

niem tiretu 3 w stosunku do terenu oznaczonego 

symbolem 99MN oraz tiretu 4, 

– każdorazowo powierzchnia biologicznie czyn-

na na terenie oznaczonym symbolem 99MN winna 

obejmować pas zieleni, (w tym skarpę) od strony 

drogi publicznej (ul. Krasińskiego), 

– dopuszcza się, powierzchnię zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki budowlanej, większą 

niż określona w niniejszej literze oraz powierzchnię 

biologicznie czynną mniejszą niż określona w niniej-

szej literze, w sytuacji przebudowy, rozbudowy ist-

niejącej zabudowy na wydzielonych działkach bu-

dowlanych, 

– ilość czasowych miejsc postojowych (w grani-

cach działki budowlanej) nie mniej niż jedno miejsce 

postojowe (nie wliczając w to garażu wolnostojące-

go i garażu wbudowanego w budynek mieszkalny), 

w sytuacji realizacji rzemiosła nieuciążliwego, usłu-

gowego, zgodnie z zasadami określonymi w § 21, 

zapewnienie dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce 

postojowe, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

– wysokość zabudowy: 

 mieszkaniowej lub mieszkaniowej i usługowej 

(w sytuacji realizacji zabudowy zgodnie z przezna-

czeniem uzupełniającym) – nie więcej niż 2 kondy-

gnacje nadziemne (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji, pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 13 m, 

 gospodarczej i garaży wolnostojących – nie 

więcej niż 1 kondygnacja nadziemna, (z dopusz-

czeniem dodatkowo drugiej kondygnacji, pod wa-

runkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie 

wyższa niż 7 m, 

– geometria dachu budynku mieszkalnego: 

 na terenach oznaczonych symbolami 97MN, 

98MN i 113MN – dachy czterospadowe z główną 

kalenicą zwróconą równolegle do drogi (nawiązu-

jące do dachów budynków z lat 20-tych i 30-tych 

XX wieku, przy sąsiednich ulicach Powstańców  

i Bończyka), o kątach nachylenia połaci dachów  

w przedziale 300 ÷ 400, 

 na terenie oznaczonym symbolem 100MN – 

dachy dwuspadowe z główną kalenicą zwróconą 

równolegle do ulicy Opawskiej, o kątach nachyle-

nia połaci dachów w przedziale 300 ÷ 450, 

 na terenie oznaczonym symbolem 101MN – 

dach czterospadowy, o kątach nachylenia połaci 

dachu w przedziale 300 ÷ 400, 

 na terenie oznaczonym symbolem 106MN – 

dach dwuspadowy symetryczny o kalenicy zwró-

conej prostopadle do ulicy Sudeckiej, o kątach 

nachylenia połaci dachu w przedziale 300 ÷ 450, 

 na terenach oznaczonych symbolami 107MN 

÷ 110MN – dachy dwuspadowe symetryczne  

z dopuszczeniem wielospadowych, o kątach na-

chylenia połaci dachów w przedziale 300 ÷ 450, 

 na terenach oznaczonych symbolami 99MN, 

104MN, 111MN i 112MN – dachy dwuspadowe 

symetryczne, z dopuszczeniem wielospadowych,  

o kątach nachylenia połaci dachów w przedziale 

300 ÷ 450,  

(z zastrzeżeniem dopuszczeń, o których mowa 

w tirecie 8 i 9), 

– geometria dachów budynków wolnostoją-

cych: rzemiosła nieuciążliwego usługowego, gara-

żu, realizowanych bezpośrednio przy drodze pu-

blicznej lub wewnętrznej, o katach nachylenia 

połaci jak zastosowano dla budynku mieszkalnego 

(z tolerancją do 50), z zastrzeżeniami dopuszczeń, 

o których mowa w niniejszej literze, 

– geometria dachu budynku usługowego na te-

renie oznaczonym symbolem 100MN – dach dwu-

spadowy symetryczny, o kącie nachylenia połaci 

dachu w przedziale 300 ÷ 450, 

– dopuszcza się dla budynków: gospodarczego, 

garażu wolnostojącego oraz rzemiosła nieuciążli-

wego usługowego, sytuowanych w głębi działki 

budowlanej, stosowanie kąta nachylenia połaci 

dachów w przedziale od 150 ÷ 300, 

– dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów 

budynków położonych na terenie oznaczonym 

symbolem 105MN, 

– dopuszcza się zmianę geometrii dachów bu-

dynków położonych na terenach oznaczonych 

symbolami 102MN i 103MN, z zastrzeżeniem na-

wiązania charakterem do geometrii dachów bu-

dynków istniejących wzdłuż ulicy, 

– dopuszcza się zastosowanie w budynku no-

woprojektowanym geometrii dachu, takiej jak na 

działce (działkach) sąsiadujących (innej niż ta,  

o której mowa w niniejszej literze), jeżeli wspólnie 

będą tworzyć harmonijny, jednorodny zespól za-

budowy,  

– dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, naczółków. 

2. Zagospodarowanie działki budowlanej, zgodnie 

z przeznaczeniem uzupełniającym nie może zaistnieć 

samodzielnie, za wyjątkiem terenu oznaczonego 

symbolem 100MN, gdzie zagospodarowanie zgodnie 

z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie zabu-

dowy usługowej handlu może zaistnieć samodzielnie, 

niezależnie od zagospodarowania zgodnie z przezna-

czeniem podstawowym terenu. 
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§ 9. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zabudowy usługowej, wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami 63U ÷ 68U ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy (w tym za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej), z możli-

wością przebudowy, rozbudowy; 

2)  wprowadzenie nowej zabudowy usługowej 

na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej może stanowić do 

100% zagospodarowania terenu, z zastrzeżeniem 

tiretu 3, 

– powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% terenu działki budowlanej dla terenów 

oznaczonych symbolami 65U, 67U i 68U, dla po-

zostałych terenów może stanowić 0% zagospoda-

rowania terenu działki budowlanej, 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej nie więcej niż 50% 

dla terenów oznaczonych symbolami 65U, 67U  

i 68U, 

– ilość miejsc postojowych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 21, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

– wysokość zabudowy: 

 dla terenu oznaczonego symbolami 63U – nie 

więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeże-

niem, że trzecia kondygnacja stanowi poddasze 

użytkowe, 

 dla terenów oznaczonych symbolami 64U  

÷ 68U – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

z zastrzeżeniem, że druga kondygnacja dla tere-

nów oznaczonych symbolami 65U i 67U stanowi 

poddasze użytkowe, 

– geometria dachów dla budynków: 

 realizowanych na terenach oznaczonych sym-

bolami 65U i 67U, dwuspadowe symetryczne lub 

wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachów 

w przedziale od 250 ÷ 500 (z zastrzeżeniem do-

puszczeń, o których mowa w niniejszej literze), 

 realizowanych na terenach oznaczonych sym-

bolami 63U, 64U, 66U i 68U dopuszcza się sto-

sowanie indywidualnych rozwiązań, 

– dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudowy, 

rozbudowy; 

– dopuszcza się zastosowanie w budynkach 

nowoprojektowanych, geometrii dachów takiej, jak 

na działce (działkach) sąsiednich, innej niż ta,  

o której mowa w niniejszej literze, jeżeli wspólnie 

będą tworzyć harmonijny, jednorodny zespół za-

budowy.  

§ 10.1. Dla terenu z podstawowym przezna-

czeniem dla sportu i rekreacji, wydzielonego na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nego symbolem 4US ustala się: 

1) realizację urządzeń sportu i rekreacji, zabu-

dowy usługowej (handlu, gastronomi) oraz budyn-

ków zaplecza technicznego i pomocniczych zwią-

zanych z funkcjami wynikającymi z przeznaczenia 

podstawowego, z zastrzeżeniem regulacji ustalo-

nych w § 15; 

2) zachowanie istniejących ogrodów przydo-

mowych zabudowy mieszkaniowej, usytuowanej 

przy ul. Aleja Lipowa; 

3) wprowadzenie nowej zabudowy na zasa-

dach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej nie więcej niż 20%, 

– powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 60%, przy czym obejmuje ona również tere-

nowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

– ilość miejsc parkingowych, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 21, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

– wysokość zabudowy – nie więcej niż jedna 

kondygnacja naziemna, z dopuszczeniem dodat-

kowo drugiej, pod warunkiem, że stanowi podda-

sze użytkowe, 

– dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

rozwiązań tworzących harmonijny, jednorodny 

zespół zabudowy. 

2. Zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym – handlem i gastronomią 

może zaistnieć samodzielnie i może stanowić nie 

więcej niż 20% zagospodarowania terenu ozna-

czonego symbolem 4US. 

 

§ 11.1. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 

9P i 10P ustala się: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy, z możli-

wością przebudowy i rozbudowy, wprowadzenie 

nowej zabudowy; 

2) przebudowę, rozbudowę istniejącej zabudo-

wy oraz wprowadzenie nowej zabudowy na zasa-

dach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

– wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni działki budowlanej nie więcej niż 70%, 

– powierzchnia biologicznie czynna może sta-

nowić 0% zagospodarowania terenu oznaczonego 

symbolem 9P, nie mniej niż 10% zagospodarowa-

nia terenu oznaczonego symbolem 10P, 
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– ilość czasowych miejsc postojowych, zgodnie 

z zasadami określonymi w § 21, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

– wysokość zabudowy – nie więcej niż 3 kon-

dygnacje nadziemne i nie wyższa niż 15 m, 

– geometria dachu: 

 stosowanie indywidualnych rozwiązań, 

 dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudowy, 

rozbudowy. 

2. Zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem 

uzupełniającym, na terenie oznaczonym symbolem 

9P może zaistnieć samodzielnie, niezależnie od 

zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym terenu. 

 

§ 12. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zieleni urządzonej, wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami 74ZP ÷ 75ZP ustala się zacho-

wanie i ochronę istniejącej zieleni, w tym:  

1) zachowanie i ochronę brzóz rosnących na te-

renie oznaczonym symbolem 75ZP; 

2) zachowanie i ochronę istniejącej zieleni na te-

renie dawnego cmentarza żydowskiego, usytuowa-

nego na terenie oznaczonym symbolem 74ZP,  

z zastrzeżeniem dopuszczeń, o których mowa  

w § 14 ust. 8 pkt 6. 

 

Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego 

 

§ 13.1. Dla obszarów objętych niniejszym pla-

nem ustala się zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym za-

kresie oraz ustaleniami określonymi w przepisach 

niniejszego paragrafu. 

2. Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, re-

monty elewacji istniejącej zabudowy, powinna 

uwzględniać warunki i zasady określone w niniej-

szym paragrafie oraz ustalenia dotyczące parame-

trów i wskaźników, określone w rozdziale 3. 

3. Wyznacza się linie zabudowy obowiązujące 

oraz nieprzekraczalne, ustalone na rysunku planu, 

dla zabudowy sytuowanej na działkach budowla-

nych.  

4. Dopuszcza się realizację budynków miesz-

kalnych w granicy działki budowlanej: 

1) w sytuacji realizacji zabudowy bliźniaczej lub 

szeregowej; 

2) w sytuacji realizacji zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej i usługowej jako kontynuacji lub 

uzupełnienie ciągu elewacji frontowych budynków 

ustawionych w szeregu, po jednej stronie ulicy; 

3) na terenie oznaczonym symbolem 65U. 

5. Dopuszcza, się na terenach oznaczonych 

symbolem MN, realizację garażu lub budynku 

usługowego w granicy działki budowlanej, w sytu-

acji kiedy następuje jednoczesna realizacja garażu 

lub budynku usługowego na bezpośrednio sąsiadu-

jącej działce budowlanej. 

6. Garaże oraz budynki usługowe realizowane 

w ramach przeznaczenia uzupełniającego na tere-

nach oznaczonych symbolem MN winny być sytu-

owane w głębi działek budowlanych, za budynka-

mi mieszkalnymi, z zastrzeżeniem ustępu 7. 

7. Dopuszcza się sytuowanie garaży lub usługi 

w bryle budynku mieszkalnego lub jako odrębny 

budynek, realizowany łącznie z budynkiem miesz-

kalnym bezpośrednio przy drodze publicznej lub 

wewnętrznej, z zastrzeżeniem, że muszą stanowić 

jedność wizualną pod względem koloru, kompozy-

cji i detalu elewacji. 

8. Rozwiązania architektoniczne budynków 

nowo wznoszonych i istniejących, w sytuacji 

przebudowy, remontu winny uwzględniać następu-

jące elementy: 

1) kompozycja fasady – fasady budynków no-

wo wznoszonych, w tym budynków uzupełniają-

cych ciągi zabudowy wolnostojącej bądź ciągi 

elewacji frontowych budynków ustawionych  

w szeregu po jednej stronie ulicy, muszą stanowić 

jedność wizualną pod względem kształtu, koloru, 

kompozycji i detalu elewacji;  

2) rodzaj stosowanych materiałów budowla-

nych, wykończeniowych:  

a) tradycyjne materiały wykończeniowe w szcze-

gólności: dachówka, cegła, kamień, drewno, z za-

strzeżeniem litery b i c, 

b) dopuszcza się stosowanie substytutów ma-

teriałów imitujących wizualnie ww. tradycyjne 

materiały wykończeniowe, 

c) zakazuje się stosowania, jako wiodących, 

materiałów wykończeniowych typu blacha trape-

zowa, falista, siding za wyjątkiem: 

– budynków związanych z produkcją, składów, 

magazynów, 

– budynków infrastruktury technicznej, 

– budynków gospodarczych, 

d) dla pozostałych budynków dopuszcza się 

stosowanie zakazanych w pkt 2 lit. c niniejszego 

ustępu materiałów, pod warunkiem zachowania 

wysokiego standardu estetycznego (np. siding jako 

boazeria z drewna impregnowanego, siding alumi-

niowy stosowany w nowoczesnej architekturze 

itd.); 

3) kolorystyka elewacji, w tym tynków i pokry-

cia dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia,  

b) stosowanie dla pokryć dachowych barw  

o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, 

szarej, brązowej; 
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4) dopuszcza się dla małych płaszczyzn stoso-

wanie barw nasyconych; 

5) dopuszcza się odstępstwo od zasad zapisa-

nych w punkcie 3 i 4 dla nowo projektowanych 

obiektów o nowoczesnej architekturze, jeśli sta-

nowić one będą kolorystyczne i harmonijne nawią-

zanie do otoczenia; 

6) kolorystyka detalu architektonicznego i to-

warzyszącego, w tym balustrad balkonów, scho-

dów zewnętrznych, podestów, krat zabezpieczają-

cych, rynien dachowych: 

a) stosowanie barw achromatycznych (neutral-

nych): bieli, szarości, czerni, 

b) dopuszcza się stosowanie barw o tym sa-

mym odcieniu jak na tynku ale o wyższym stopniu 

nasycenia lub barwy przyjętej dla pokrycia dacho-

wego;  

7) dopuszcza się stosowanie kolorów zastrze-

żonych jako identyfikacja firm; 

8) dopuszcza się dla obiektów wpisanych do 

gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy 

Głubczyce, wymienionych w § 15 stosowanie 

innych materiałów wykończeniowych i innej kolo-

rystyki, niż wymienione w punktach 2, 3, 4 i 5 

niniejszego ustępu, wynikających z historycznych 

uwarunkowań; 

9) dopuszcza się dla obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów stosowanie innych materia-

łów wykończeniowych i innej kolorystyki, niż wy-

mienione w punktach 2, 3, 4 i 5 niniejszego ustę-

pu,  

10) witryny sklepowe: 

a) rytm otworów w lokalach usługowych powi-

nien nawiązywać do rytmu otworów okiennych  

w elewacji budynku, 

b) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji za-

bezpieczających, markiz, z zastrzeżeniem, iż mu-

szą stanowić jedność wizualną pod względem 

kolorystyki z fasadą budynku; 

11) ogrodzenia działek: 

a) dostosowanie rozwiązań materiałowych i ko-

lorystyki do cech architektury budynków, 

b) zakaz budowy murów granicznych od strony 

ulic, 

c) zakaz używania pełnych przęseł betonowych 

od strony dróg publicznych, za wyjątkiem terenów 

obiektów produkcyjnych składów i magazynów. 

9. Ustala się zasady dotyczące umieszczania 

znaków informacji wizualnej (miejskiego systemu 

informacji wizualnej oraz informacji wizualnej  

w celach reklamowych): 

1) znaki informacji wizualnej muszą harmoni-

zować z charakterem miejsca lub obiektu (poprzez 

starannie dobrany materiał, właściwe proporcje  

i regularną formę);  

2) znaki informacji wizualnej w celach rekla-

mowych winny być umieszczane w strefie fron-

towej budynków, na poziomie kondygnacji prze-

znaczonych pod usługi i dostosowane swymi wy-

miarami do gabarytów budynków; 

3) zakazuje się umieszczania reklam wielkoga-

barytowych typu bilboard na terenach istniejącej  

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej; 

4) zakazuje się umieszczania znaków informacji 

wizualnej bezpośrednio na połaci dachowej i kaleni-

cy; 

5) zakazuje się umieszczania znaków informacji 

wizualnej w miejscach i w sposób naruszający bez-

pieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego; 

6) dopuszcza się umieszczanie znaków infor-

macji wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieru-

chomości, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być wyż-

sze niż ogrodzenie.  

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

 

§ 14.1. Dla obszarów objętych niniejszym pla-

nem ustala się zasady ochrony środowiska, przy-

rody, krajobrazu kulturowego, respektujące ko-

nieczność utrzymania i dbałości o powiązania przy-

rodnicze w ramach doliny rzeki Psiny oraz ko-

nieczność wysokiej ochrony zasobów wodnych 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 332, 

zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie oraz ustaleniami 

określonymi w przepisach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć oddzia-

ływujących na środowisko: 

1) dopuszcza się lokalizację nowych przedsię-

wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, wskazanych w ustanowio-

nych, odrębnych przepisach, w szczególności na 

terenach z podstawowym przeznaczeniem dla 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

oznaczonych symbolem P; 

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, re-

monty istniejących obiektów, wskazanych w usta-

nowionych, odrębnych przepisach, jak przedsięwzię-

cia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko, w szczególności 

jeżeli planowane przedsięwzięcie spowoduje ograni-

czenie dotychczasowych negatywnych oddziaływań 

na środowisko lub zdrowie ludzi; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji bazowych te-

lefonii komórkowych poza terenami oznaczonymi 

symbolami MN; MW; MW/U; 

4) dopuszcza się lokalizację nowych przedsię-

wzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych  

w ustanowionych, odrębnych przepisach, a dotyczą-

cych infrastruktury technicznej, dróg publicznych,  

a także zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego 

i organizacji parkingów na terenie z podstawowym 

przeznaczeniem dla sportu i rekreacji. 
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3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem nakazuje się: 

1) stosowanie instalacji opartych o niskoemi-

syjne techniki spalania paliw; 

2) hermetyzację procesów technologicznych, 

ograniczających emisję zanieczyszczeń. 

4. W zakresie ochrony wód przed zanieczysz-

czeniami – nakazuje się instalowanie urządzeń 

oczyszczających wody opadowe i roztopowe 

przed odprowadzeniem ich do odbiornika. 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi – na-

kazuje się składowanie mas ziemnych, stanowią-

cych grunt rodzimy, w związku z realizacją zago-

spodarowania, zgodnie z przeznaczeniem terenu  

i ponowne wykorzystanie poprzez rozplantowanie, 

w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji 

elementów zagospodarowania terenu. 

6. Ustala się rodzaje terenów, dla których 

obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku, określone wskaźnikami ha-

łasu, (zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepi-

sami, obowiązującymi w zakresie ochrony przed 

hałasem): 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i usługowej oznaczone symbolem MW/U – 

jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszka-

niowo – usługowe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej symbolem MN i MW – jak dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-

niową; 

3) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbo-

lem US – jak dla terenów przeznaczonych na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe. 

7. W zakresie ochrony przed hałasem – do-

puszcza się budowę ekranów akustycznych,  

w szczególności wzdłuż dróg publicznych, w tym 

drogi krajowej nr 38. 

8. W zakresie ochrony terenów zieleni oraz wa-

lorów przyrodniczych i krajobrazowych: 

1) ustala się strefę ekspozycji dla ochrony wa-

lorów widokowych pasmowego układu zieleni  

w dolinie rzeki Psiny, w granicach określonych na 

rysunku planu i oznacza symbolem „E”; 

2) dla strefy oznaczonej symbolem „E” ustala 

się ochronę i utrzymanie pasmowego układu ziele-

ni, wzdłuż rzeki Psiny; 

3) ustala się, strefę ochrony krajobrazu kultu-

rowego, w granicach określonych na rysunku pla-

nu i oznacza się symbolem „K”; 

4) dla strefy oznaczonej symbolem „K” ustala 

się ochronę i utrzymanie elementów układu zieleni, 

stanowiących przedpole historycznego układu 

urbanistycznego rynku miasta; 

5) dla stref oznaczonych symbolami odpowied-

nio „E” i „K” dopuszcza się: 

a) cięcia sanitarne, wycinkę zieleni, w sytuacji 

konieczności utrzymania i wprowadzenia niezbęd-

nych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć liniowych 

odpowiednio: infrastruktury technicznej, ochrony 

przeciwpowodziowej, komunikacji, a w przypadku 

strefy oznaczonej symbolem „K” – z zakresu per-

cepcji historycznego układu urbanistycznego rynku 

miasta, wprowadzając w każdym przypadku obo-

wiązek kompensacji przyrodniczej, o której mowa 

w przepisach ochrony środowiska, 

b) uzupełniania zieleni, w tym w formie ukła-

dów pasmowych wzdłuż doliny rzeki; 

6) ustala się utrzymanie istniejącej zieleni na 

pozostałych terenach, nie objętych strefami ozna-

czonymi symbolami „E” i „K”, z dopuszczeniem 

wycinki zieleni, w tym, w sytuacji konieczności 

wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu 

komunikacji, w tym budowy ekranów akustycz-

nych, infrastruktury technicznej oraz realizacji za-

budowy, zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, 

wprowadzając w każdym przypadku obowiązek 

kompensacji przyrodniczej, o której mowa w prze-

pisach ochrony środowiska; 

7) ustala się kształtowanie nowej zieleni w ra-

mach terenów przeznaczonych dla zabudowy oraz 

terenu przeznaczonego dla sportu i rekreacji (wpro-

wadzenie nasadzeń zgodnie z siedliskiem, przy 

uwzględnieniu ich docelowej wysokości i rozłożysto-

ści). 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  

 

§ 15.1. Ustala się dla terenów objętych niniej-

szym planem, strefę obserwacji archeologicznej,  

w granicach określonych na rysunku planu i ozna-

cza symbolem „OW”. 

2. Strefa „OW” obejmuje tereny miasta o do-

mniemanej zawartości ważnych reliktów archeolo-

gicznych. 

3. Przy prowadzeniu prac ziemnych w strefie 

obserwacji archeologicznej „OW”– wymóg prowa-

dzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicz-

nym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konser-

watorskiego na prace archeologiczne. 

4. Przy prowadzeniu prac ziemnych na pozosta-

łych terenach objętych niniejszym planem, nieobję-

tych strefą obserwacji archeologicznej „OW”,  

w przypadku natrafienia na pozostałości archeolo-

giczne - wymóg przeprowadzenia ratowniczych ba-

dań archeologicznych w celu udokumentowania 

znalezisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace archeologiczne, z zastrze-

żeniami: 
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1) na terenach oznaczonych symbolami 66U  

i 75ZP oraz w południowo – wschodniej części 

terenu oznaczonego symbolem 4US, wymóg pro-

wadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeolo-

gicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace archeologiczne (ze 

względu na sąsiedztwo z terenem o domniemanej 

zawartości reliktów archeologicznych); 

2) na terenach oznaczonych symbolami: 64U, 

67U, 68U, 10P, 99MN, 102MN, 103MN, 106MN, 

111MN, 112MN, wymóg indywidualnego uzgad-

niania z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych (ze 

względu na duże prawdopodobieństwo wystąpie-

nia archeologicznych warstw kulturowych).  

5. Ustala się dla terenów objętych niniejszym 

planem strefę ochrony konserwatorskiej w grani-

cach określonych na rysunku planu i oznacza 

symbolem „B”. 

6. Strefa „B” stanowi tereny, na których 

ochronie konserwatorskiej podlega układ urbani-

styczny w zakresie rozplanowania, skali i bryły 

zabudowy, w tym obejmuje obiekty wpisane do 

gminnej ewidencji zabytków dla miasta i gminy 

Głubczyce, oznaczone odpowiednio na rysunku 

planu (zgodnie z poniższym wykazem): 

 

L.p. Obiekt Adres  

obiektu 

Czas  

powstania 

1 Dom 

murowany 

ul. Grun-

waldzka 31 

połowa  

XIX wieku 

2 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 23 

około  

1880 rok 

3 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 25 

Początek 

XX wieku 

4 Dom 

murowany 

ul. Sobie-

skiego 27 

początek  

XX wieku 

 

7. Dla strefy ochrony konserwatorskiej „B” 

ustala się: 

1) zachowanie budynków, wymienionych  

w ustępie 6, wpisanych do gminnej ewidencji za-

bytków dla miasta i gminy Głubczyce, w szczegól-

ności ich obrysów zewnętrznych, wysokości, 

kształtu i spadków dachów, istniejących układów 

otworów okiennych i drzwiowych – wszelkie pra-

ce za wyjątkiem drobnych, bieżących napraw  

i remontów, w tym wymiany instalacji wymagają 

opinii Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków; 

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycz-

nej kompozycji urbanistycznej (jako kontynuację lub 

uzupełnienie ciągu elewacji frontowych istniejących 

budynków, o których mowa w ustępie 6) w zakresie 

skali i bryły, z możliwością modyfikacji wysokości 

zabudowy; 

3) zachowanie historycznego przebiegu ulic,  

z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i re-

montu, nawierzchnie placów, chodników, ulic 

winny nawiązywać do historycznego układu i for-

my zastosowanych materiałów. 

 

Rozdział 7 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

 

§ 16.1. Dla przestrzeni publicznych - terenów 

oznaczonych symbolami 4US;74ZP ÷ 75ZP; 

5KDG ÷ 9KDG; 109KDD ÷ 114KDD ustala się: 

1) obowiązek zapewnienia dostępności osobom 

niepełnosprawnym; 

2) elementy użytkowe, w szczególności lampy 

oświetleniowe, słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na 

śmieci, elementy zagospodarowania terenu, w tym 

chodniki muszą mieć ujednolicony charakter. 

2. Zakaz wprowadzania umeblowania ulicznego 

takiego jak: blaszane pawilony handlowe, tymcza-

sowe obiekty budowlane, z dopuszczeniem: 

1) sezonowych ogrodów gastronomicznych na 

terenach oznaczonych symbolami 4US i 75ZP; 

2) tymczasowych obiektów budowlanych, zwią-

zanych z organizacją imprez, w tym plenerowych na 

terenie z podstawowym przeznaczeniem dla sportu  

i rekreacji i oznaczonym symbolem 4US.  

 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-

chomości  

 

§ 17.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

97MN ÷ 113MN ustala się zasady podziału na 

działki budowlane dla zabudowy wolnostojącej,  

z dopuszczeniem podziału również dla zabudowy 

szeregowej lub bliźniaczej, zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakre-

sie, z zastrzeżeniem, iż dotyczą one wyłącznie tych 

nieruchomości, które wymagają nowego lub innego 

od istniejącego podziału: 

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

dla zabudowy wolnostojącej         600 m2; 

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

dla zabudowy bliźniaczej        400 m2; 

3) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

dla zabudowy szeregowej        180 m2; 

4) minimalna szerokość frontu działki budowla-

nej dla zabudowy wolnostojącej         18 m; 

5) maksymalna szerokość frontu działki budow-

lanej dla zabudowy bliźniaczej (odrębnego segmen-

tu mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej)    22 m; 

6) minimalna szerokość frontu działki budowla-

nej dla zabudowy szeregowej (odrębnego segmen-

tu mieszkalnego w zabudowie szeregowej   6,0 m,  

z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 

2. Dopuszcza się w sytuacji, kiedy nierucho-

mość gruntowa będąca działką budowlaną stanowi 

lukę budowlaną, odstępstwo od uwzględnienia 

szerokości frontu działki oraz minimalnej po-

wierzchni działki, ustalonej dla zabudowy jednoro-
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dzinnej, wolnostojącej w punkcie 2 ustępu pierw-

szego, jeżeli realizacja budynku stanowić będzie 

uzupełnienie istniejącego porządku i rytmu zabu-

dowy i nastąpi zgodnie z przepisami obowiązują-

cymi w tym zakresie. 

3. Dopuszcza się odstępstwo od uwzględnienia 

szerokości frontów działek dla zabudowy wolnosto-

jącej, bliźniaczej i szeregowej, ustalonych w ustępie 

pierwszym niniejszego paragrafu, na terenach nowo 

projektowanych dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w sytuacji zastanego, istniejącego podziału 

geodezyjnego, pozwalającego zachować porządek  

i rytm zabudowy, o którym mowa w przepisach 

niniejszej uchwały. 

4. Dopuszcza się w sytuacji podziału nierucho-

mości na działki budowlane, zgodnie z warunkami 

ustępu pierwszego niniejszego paragrafu odstęp-

stwo od uwzględnienia szerokości frontów działek, 

oraz ich minimalnych powierzchni dla skrajnych 

działek uzyskanych w wyniku ww. podziału, (jeżeli 

zamierzony podział uniemożliwia wypełnienie wa-

runków ustępu pierwszego w stosunku do 

wszystkich uzyskanych działek budowlanych). 

5. Dopuszcza się wtórne podziały terenów 

przeznaczonych dla innych funkcji, niewymienio-

nych w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, 

niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania, 

(jakie zgodnie z ustaleniami mogą zaistnieć na 

obszarach objętych planem). 

 

Rozdział 9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy 

 

§ 18. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla dróg publicznych, wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi oznaczonych symbo-

lami 5KDG ÷ 9KDG, stanowiących odcinki dróg 

przewidzianych do modernizacji do pełnych parame-

trów klasy G, odpowiednio drogi krajowej nr 38 rela-

cji Kędzierzyn – Koźle – Granica Państwa (5KDG  

÷ 7KDG) i drogi wojewódzkiej nr 416 relacji Krap-

kowice – Racibórz (8KDG ÷ 9KDG), ustala się 

zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami 

obowiązującymi w tym zakresie: 

1) utrzymanie dróg jako ciągów jednojezdnio-

wych, dwupasowych (1x2), z dopuszczeniem cią-

gów dwujezdniowych, ich rozbudowę, przebudo-

wę i remonty, w tym budowę skrzyżowania drogi 

krajowej i wojewódzkiej, jednopoziomowego wraz 

z drogowymi obiektami inżynierskimi; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających od-

powiednio: dla drogi krajowej – 35 m, dla drogi 

wojewódzkiej 25 m; 

3) w przypadku niemożności utrzymania szeroko-

ści w liniach rozgraniczających odpowiednio 35 m  

i 25 m (przy osiowym przebiegu drogi), linie rozgra-

niczające opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

4) szerokość jezdni 2 x nie mniej niż 3,5 m;  

5) zakaz indywidualnych, bezpośrednich włą-

czeń komunikacyjnych terenów objętych niniej-

szym planem do drogi krajowej nr 38, z dopusz-

czeniem realizacji włączeń poprzez drogi zbiorcze 

(projektowane lub istniejące). 

 

§ 19. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla dróg publicznych, wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonych symbo-

lami 109KDD ÷ 114KDD (stanowiących odcinki 

dróg klasy dojazdowa), ustala się zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi  

w tym zakresie: 

1) utrzymanie dróg (z dopuszczeniem ich roz-

budowy, przebudowy i remontu) jako ciągów jed-

no-jezdniowych, dwupasowych (1x2); 

2) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 10 m (przy osiowym przebiegu drogi); 

3) w przypadku niemożności utrzymania szero-

kości w liniach rozgraniczających 10 m (przy 

osiowym przebiegu drogi), linie rozgraniczające 

opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

4) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niż 4,5 m; 

5) dopuszcza się wyznaczenie pasów postojo-

wych, przykrawężnikowych; 

6) dopuszcza się stosowanie metod inżynierii 

ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uspo-

kojenia ruchu (w tym progów spowalniających). 

 

§ 20. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla drogi wewnętrznej, wydzielonej na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonej symbo-

lem 1KDW, ustala się zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakre-

sie:  

1) budowę drogi jako ciągu jednojezdniowego, 

dwupasowego (1x2), z dopuszczeniem jednopa-

sowego; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 10 m (przy osiowym przebiegu drogi); 

3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niż 4,5 m; 

4) dopuszcza się wyznaczenie pasów postojo-

wych, przykrawężnikowych, 

5) dopuszcza się stosowanie metod inżynierii 

ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz uspo-

kojenia ruchu (w tym progów spowalniających). 

 

§ 21.1. Dla terenów objętych planem ustala się 

porządkowanie systemu parkowania, z zastrzeże-

niem, że w sytuacji grupowania usług należy do-

konać analizy i wyboru oferty parkingowej, odpo-

wiadającej potrzebom rozłożonym w czasie (układ 

dnia, tygodnia) według zasad: 
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Wskaźniki czasowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych przewidzianych przy obiektach 

usługowych i użyteczności publicznej. 

 

Lp. Rodzaj obiektu (usługi:) Jednostka odniesienia: 
Liczba miejsc postojowych na 

jednostkę odniesienia: 

1. Administracja 100 zatrudnionych 2 – 30 

2. Biblioteki 100 użytkowników jednocześnie 20 – 30 

3. Lokalne urządzenia handlu do 2000 m2 4,0 – 6,0 na 100 m2 

pow. sprzedażowej 

4. Hotele, motele, pensjonaty 100 łóżek 25 – 35 

5. Kina, teatry 100 miejsc 20 – 30 

6. Domy kultury, kluby 100 użytkowników jednocześnie 20 – 30 

7. Muzea, obiekty wystawowe 100 użytkowników jednocześnie 25 – 35* 

8. Obiekty sportowe 100 użytkowników jednocześnie 15 – 20** 

9. Produkcja (przemysł, usługi) 100 zatrudnionych 15 – 25 

 

* wraz ze stanowiskami dla autokarów 

** bez funkcji widowiskowych 

 

2. Bilansowanie potrzeb parkingowych może 

następować w skali przekraczającej teren wskaza-

ny dla obiektu usługowego, jednak przy zachowa-

niu 1 ÷ 3 minutowego czasu dojścia od obiektu, 

w szczególności usługowego, do przewidzianego 

miejsca postojowego. 

3. W sytuacji realizacji obiektu usługowego 

niepodlegającego warunkom zasad, o których 

mowa w ustępie 1, zapewnienie minimum jednego 

miejsca postojowego.  

 

§ 22. Dla obszarów objętych niniejszym planem 

ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie tere-

nów w sieć wodociągową (uwzględniające potrzebę 

ochrony przeciwpożarowej), zgodnie z ustanowio-

nymi odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie, na następujących zasadach: 

1) zaopatrzenie w wodę z ujęć wody usytuowa-

nych przy ulicach Kołłątaja, Powstańców i Mickiewi-

cza, poza granicami opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie przebiegów istniejących sieci wo-

dociągowych wraz z urządzeniami, z dopuszczeniem 

ich przebudowy i rozbudowy, budowy nowych sieci 

wodociągowych. 

 

§ 23. Dla obszarów objętych niniejszym planem 

ustala się uzbrojenie w sieć i urządzenia kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym za-

kresie, na następujących zasadach: 

1) utrzymanie przebiegów istniejących sieci ka-

nalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem ich remon-

tów, przebudowy, rozbudowy, budowy nowych 

sieci kanalizacyjnych; 

2) odprowadzanie ścieków bytowo - gospodar-

czych wyłącznie poprzez miejski system kanalizacji 

sanitarnej do istniejącej przy ulicy Kopernika 

oczyszczalni ścieków bytowych, usytuowanej 

poza granicami opracowania niniejszego planu; 

3) przesyłanie ścieków deszczowych do rzeki 

Psiny poprzez kanały deszczowe, z zastrzeżeniem 

zainstalowania urządzeń podczyszczających. 

 

§ 24. Dla obszarów objętych niniejszym planem 

ustala się zaopatrzenie w energię elektroenerge-

tyczną oraz uzbrojenie terenów w sieć elektro-

energetyczną, zgodnie z ustanowionymi, odręb-

nymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

na następujących zasadach: 

1) zasilanie z GPZ 110/15 kV, usytuowanego 

przy ulicy Łąkowej, poza granicami opracowania 

niniejszego planu; 

2) utrzymanie istniejących: napowietrznych oraz 

kablowych linii elektroenergetycznych średniego 

napięcia 15 kV, napowietrznych oraz kablowych linii 

elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV,  

z dopuszczeniem ich remontów, przebudowy, rozbu-

dowy, (w tym skablowania linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia 15 kV, przebiegającej przez tere-

ny oznaczone symbolami 108MN, 109MN, 110MN, 

111KDD, 112KDD, 1KDW oraz budowy nowych 

urządzeń i sieci kablowych; 

3) dopuszcza się lokalizację nowych stacji 

transformatorowych jako obiektów naziemnych, 

wolnostojących. 

 

§ 25. Dla zabudowy na obszarach objętych ni-

niejszym planem ustala się zaopatrzenie w gaz  

i uzbrojenie terenów w sieć gazową, zgodnie z usta-

nowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie, na następujących zasadach: 

1) zasilanie ze stacji redukcyjno-pomiarowej ga-

zu usytuowanej przy ulicy Sudeckiej, poza grani-

cami opracowania niniejszego planu; 

2) utrzymanie przebiegów istniejących sieci ga-

zowych, dystrybucyjnych, z dopuszczeniem re-

montów, przebudowy, rozbudowy, budowy no-

wych sieci gazowych. 
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§ 26. Dla zabudowy na obszarach objętych ni-

niejszym planem ustala się zaopatrzenie w energię 

cieplną w oparciu o co najmniej jedno z zasilań: 

1) energią elektroenergetyczną; 

2) gazem; 

3) niekonwencjonalnymi źródłami energii odna-

wialnej, w tym w szczególności energią słoneczną 

poprzez baterie słoneczne; 

4) węglem o zawartości siarki palnej w paliwie 

do 0,3%; 

5) olejem opałowym. 

 

§ 27. Dla obszarów objętych niniejszym planem 

ustala się wyposażenie w podziemną sieć tele-

techniczną, zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

§ 28. Dla obszarów objętych niniejszym planem 

ustala się gospodarkę odpadami na następujących 

zasadach: 

1) gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 

oraz ustanowionymi, odrębnymi przepisami; 

2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi w ma-

łych ilościach winna być prowadzona zgodnie  

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami w przedmio-

towym zakresie; 

3) gospodarka odpadami na terenie obiektów 

budowlanych winna być prowadzona z uwzględ-

nieniem segregacji odpadów; 

4) miejsca do gromadzenia odpadów komunal-

nych winny być osłonięte, w szczególności murem 

o wysokości co najmniej 1,5 m i oddzielone pasem 

zieleni. 

 

§ 29.1. Dla obszarów objętych planem obowią-

zują określone przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi ograniczenia w użytkowaniu terenów: 

przyległych do istniejących i projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej, położonych w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 38 oraz położonych  

w obrębie strefy ochrony pośredniej zewnętrznej 

ujęcia wody przy ulicy Mickiewicza. 

2. Ustala się strefę techniczną napowietrznych 

linii elektroenergetycznych 15 kV o szerokości  

16 m (po 8 m od osi linii, mierząc poziomo i pro-

stopadle do osi), z zastrzeżeniem, iż w sytuacji 

skablowania tejże linii obowiązuje strefa technicz-

na jak dla linii kablowej. 

3. Dla strefy technicznej, o której mowa  

w ustępie 2 ustala się zakaz zabudowy. 

4. Dopuszcza się zmiany przebiegów i parame-

trów istniejących sieci infrastruktury technicznej, 

w tym w przypadku zaistnienia kolizji z nowo pro-

jektowanymi obiektami, na warunkach uzgodnio-

nych z właścicielem danej sieci. 

5. Projektowane urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej winny być prowadzone w liniach rozgra-

niczających dróg, z dopuszczeniem ich prowadzenia 

poza liniami rozgraniczającymi w przypadku braku 

technicznej możliwości prowadzenia ich w tychże 

liniach, z zastrzeżeniem ustępów 6, 7 i 8. 

6. Nie dopuszcza się lokalizacji wzdłuż drogi 

krajowej nr 38, w pasie drogowym obiektów bu-

dowlanych, nowych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem 

drogi krajowej nr 38. 

7. Dopuszcza się lokalizację przyłączy do istnie-

jących sieci infrastruktury technicznej, zlokalizo-

wanych w pasie drogowym drogi krajowej nr 38, 

jedynie prostopadle do jezdni. 

8. Dopuszcza się, w sytuacji budowy skrzyżowa-

nia jednopoziomowego wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi drogi krajowej i wojewódzkiej, o którym 

mowa w paragrafie 18 ustępie 1 punkcie 1, lokaliza-

cję kanałów technologicznych, służących umieszcza-

niu podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami. 

9. Na terenach należących do strefy zewnętrz-

nej ochrony pośredniej ujęć wody w Głubczycach: 

ujęcia nr 1 przy ulicy Powstańców i ujęcia nr 2 

przy ulicy Mickiewicza obowiązują zakazy: 

1) wprowadzania ścieków do wód powierzch-

niowych i do ziemi; 

2) rolniczego wykorzystania ścieków; 

3) stosowania nawozów sztucznych i chemicz-

nych środków ochrony; 

4) urządzania parkingów, obozowisk; 

5) mycia pojazdów mechanicznych; 

6) lokalizowania cmentarza i grzebania zwierząt; 

7) lokalizowania magazynów produktów ropo-

pochodnych i rurociągów do ich transportu; 

8) przechowywania i składowania materiałów 

promieniotwórczych; 

9) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm 

chowu zwierząt; 

10) wydobywania kopalin. 

 

Rozdział 10 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów 

 

§ 30. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z przeznaczeniem: podstawowym i uzupeł-

niającym, ustanowionym w przepisach niniejszej 

uchwały, tereny stanowiące obszary objęte niniej-

szym planem pozostaną w dotychczasowym zago-

spodarowaniu i użytkowaniu z dopuszczeniem: 

1) podniesienia standardu istniejącego użytko-

wania poprzez przebudowę, remonty istniejących 

kubatur; 

2) realizacji czasowych miejsc postojowych dla 

samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie 

przekraczającej 3,5 tony na terenie oznaczonym 

symbolem 68U; 
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3) realizacji parterowego obiektu usługowego, 

w sąsiedztwie istniejących parterowych obiektów 

usługowych, na terenie oznaczonym symbolem 

5MW/U. 

 

Rozdział 11 

Stawki procentowe, na podstawie których 

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

ustawy 

 

§ 31.1. Ustala się stawki procentowe (określone 

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nie-

ruchomości) służące naliczeniu jednorazowej opłaty  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (przy 

uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego każde-

go z terenów objętych planem), opisane w poniższej 

tabeli: 

 

 Symbol 

terenu: 

Przeznaczenie podstawowe 

terenu: 

Stawka pro-

centowa: 

5 MW/U zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i usługowa 

 

25 % 

101MN, 

104MN, 

106MN, 

113MN 

 

zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

 

20 % 

63U ÷ 

67U 

zabudowa usługowa 30 % 

4US sport i rekreacja 15 % 

 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami:  

54MW, 97MN÷100MN, 102MN÷103MN, 

105MN, 107MN÷112MN, 68U, 9P, 10P, 

74ZP÷75ZP, 5KDG÷9KDG, 109KDD÷114KDD, 

1KDW, nie ustala się stawek procentowych (okre-

ślonych w stosunku procentowym do wzrostu 

wartości nieruchomości), służących naliczaniu 

jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości (przy uwzględnieniu przeznaczenia 

podstawowego, każdego z ww. terenów) – nie 

nastąpi wzrost ich wartości, w związku z uchwa-

leniem planu. 

 

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

 

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 33.  Uchwałę powierza się do wykonania 

Burmistrzowi Głubczyc. 

 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk  

Załącznik nr 20 

do uchwały Nr XXXV/311/09 

Rady Miejskiej w Głubczycach  

z dnia 23 września 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do niniejszego planu w trakcie wyło-

żenia do publicznego wglądu 

 

Do projektu miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego obejmującego tereny poło-

żone w obrębie miasta Głubczyce, w trakcie wyło-

żenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żad-

nych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich roz-

patrywania i podejmowania stosownych rozstrzy-

gnięć. 

 

Załącznik nr 21 

do uchwały Nr XXXV/311/09 

Rady Miejskiej w Głubczycach  

z dnia 23 września 2009 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Głubczycach 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych 

 

Ww. rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Głubczy-

cach dotyczą następujących zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy: 

Rozstrzygnięcia dotyczą: 

1. Zadań z zakresu infrastruktury technicznej: 

1) utrzymania, przebudowy istniejącej sieci ka-

nalizacji, realizacji nowych odcinków sieci kanali-

zacji rozdzielczej; 

2) utrzymania, przebudowy istniejącej sieci wo-

dociągowej, realizacji nowych odcinków sieci wo-

dociągowej. 

2. Zadań z zakresu infrastruktury drogowej: 

1) utrzymania, przebudowy, rozbudowy, bu-

dowy elementów układu – dróg publicznych klasy 

dojazdowa (gminnych). 

Sposób finansowania ww. zadań nastąpi  

w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury 

prawne ze środków własnych gminy z ewentual-

nym wsparciem pozyskanym ze środków ze-

wnętrznych, w tym ze środków z funduszy pomo-

cowych Unii Europejskiej. 
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UCHWAŁA NR XXIX-200/09 

 RADY GMINY LASOWICE WIELKIE 

 

z dnia 10 sierpnia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2008 r.  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

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

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

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

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

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

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

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

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

Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 

art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 

2104, zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 

1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 

1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 

Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 

poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19, 

poz. 100), Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Dokonać zmiany uchwały Nr XXIII-150/08 

Rady Gminy Lasowice Wielkie z 11 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

inwestycyjnego, jak niżej: 

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak za-

łącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-

cia. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jerzy Bawej 

 

2 
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UCHWAŁA NR XXXVI/311/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE  BRZESKIM 

 

z dnia 29 września 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 - 2013 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-

rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko-

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

z późn. zm.), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się „Program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na 

lata 2009 - 2013”, stanowiący załącznik do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Le-

wina Brzeskiego. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/40/2003 Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 marca 

2003 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Lewin Brzeski w latach 2003 – 2008. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Adaszyński 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XXXVI/311/2009 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 29 września 2009 r. 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym za-

sobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009 – 2013 

 

Spis treści 

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Le-

win Brzeski w poszczególnych latach, z podziałem 

na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne. 

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków, lokali z podziałem na kolejne lata. 

3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach 2009 - 2013. 

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki ob-

niżania czynszu. 

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami, bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy, oraz przewidywane zmiany w za-

kresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gmi-

ny w kolejnych latach. 

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkanio-

wej w latach 2009 - 2013. 

7. Wysokość wydatków w kolejnych latach z po-

działem na koszty bieżącej eksploatacji koszty re-

montów, oraz koszty modernizacji lokali i budynków 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gmi-

ny, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, 

których Gmina jest jednym z współwłaścicieli,  

a także wydatki inwestycyjne. 

8. Opis innych działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski.  

 

Wieloletni program gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Lewin Brzeski stanowi 

dokument stanowiący wsparcie w racjonalnym i 

efektywnym gospodarowaniu istniejącym zasobem 

mieszkaniowym znajdującym się w jej posiadaniu. 

Zadaniem wynikającym z wieloletniego progra-

mu gospodarowania jest wskazanie optymalnej 

formuły organizacji zarządzania i administrowania 

zasobem. Program ten dotyczy bezpośrednio jed-

nego z najważniejszych zadań Gminy, którym jest 

zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych 

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

członków wspólnoty samorządowej. 

Gmina Lewin Brzeski jest zobowiązana do realiza-

cji potrzeb osób, których uprawnienia do otrzymania 

mieszkania wynikają wprost z ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z zm.) 

tj. do zapewniania lokali społeczności lokalnej. 

Jednocześnie znaczna liczba wnioskodawców 

stara się o pomoc mieszkaniową z tytułu niezaspoko-

jonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich 

dochodów. Jest to pomoc fakultatywna gminy, jed-

nak zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych gospo-

darstw o niskich dochodach jest określone w usta-
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wie o ochronie praw lokatorów (…) jako jedno  

z zadań gminy. 

Ponadto, zgodnie z ww. ustawą jeżeli gmina 

nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnio-

nej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicie-

lowi przysługuje roszczenie do gminy o wypłatę 

odszkodowania. 

 

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Le-

win Brzeski w poszczególnych latach, z podziałem 

na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne 

 

1.1. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy 

Lewin Brzeski 

 

Zasoby mieszkaniowe Gminy Lewin Brzeski 

administrowane są przez Zarząd Mienia Komunal-

nego w Lewinie Brzeskim.  

Na dzień 31 grudnia 2008 r. ogółem ZMK za-

rządzał 73 budynkami stanowiącymi w 100 % 

własność gminy, w których znajduje się 229 lokali 

mieszkalnych i socjalnych o łącznej powierzchni  

11.950 m2. Gminne lokale mieszkalne znajdują się 

również w 82 budynkach wspólnot mieszkanio-

wych, gdzie Gmina posiada swoje udziały. W bu-

dynkach tych liczba gminnych lokali mieszkalnych 

wynosi 482 o łącznej powierzchni 23.459 m2.  

Liczba lokali zasobu mieszkaniowego Gminy Le-

win Brzeski w danych miejscowościach przedsta-

wia się w sposób następujący (stan na 31 grudnia 

2008 r.) 

 

Miejsco-

wość 

Liczba 

lokali 

mieszkal-

nych w 

budynkach 

komunal-

nych 

Liczba 

lokali 

mieszkal-

nych w 

budynkach 

wspólnot 

Liczba  

lokali 

socjal-

nych 

Lewin 

Brzeski 

177 461 8 

Skoro-

goszcz 

28 11 1 

Łosiów 9 10 - 

Mikolin 3 - - 

Strzelniki 1 - - 

Sarny 

Małe 

1 - - 

Chróścina 1 - - 

 

1.2. Prognoza wielkości mieszkaniowego zaso-

bu dla Gminy Lewin Brzeski: 

 

Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w la-

tach 2009 - 2013 podlegała będzie ciągłym zmia-

nom. Będzie następowało zmniejszenie obecnego 

zasobu mieszkaniowego w związku z kontynuacją 

sprzedaży lokali przez dotychczasowych najem-

ców na preferencyjnych warunkach określonych 

uchwałą. Przewiduje się jednocześnie wzrost licz-

by lokali socjalnych. Pozyskiwanie lokali socjal-

nych nastąpi w ramach naturalnego ruchu ludno-

ści, w drodze przekształcenia lokali mieszkalnych  

o obniżonym standardzie, a także poprzez realiza-

cję inwestycji polegających na przystosowanie 

budynków gminnych do potrzeb lokali socjalnych. 

W latach 2009 - 2010 planowane jest utworzenie 

8 lokali socjalnych poprzez przekształcenie i przy-

stosowanie budynku gminnego po byłej szkole  

w Oldrzyszowicach. 

W latach 2009 - 2013 prognozuje się następu-

jącą wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy: 

 

rok ilość lokali  

mieszkalnych 

w tym lokale  

socjalne 

2008 711 9 

2009 450 20 

2010 300 50 

2011 250 50 

2012 225 50 

2013 200 50 

 

Opracowane prognoza przewiduje, że do końca 

2013 roku w zasobie mieszkaniowym Gminy pozo-

staną jedynie lokale socjalne oddawane w najem na 

czas oznaczony, a pozostałe lokale zostaną sprzeda-

ne. 

 

1.3. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego 

Gminy Lewin Brzeski 

 

Ogólny zasób mieszkaniowy Gminy Lewin 

Brzeski tworzą lokale w budynkach będących wła-

snością miasta (47,1%) oraz lokale we wspólno-

tach mieszkaniowych z udziałem Gminy (52,9%).  

Budynki, w których znajdują się mieszkania 

gminne w przeważającej części są budynkami wy-

budowanymi przed rokiem 1939.  

Gmina i jej jednostki organizacyjne w ramach pro-

cedury sprzedaży lokali najemcom dokonują sukce-

sywnie szczegółowej inwentaryzacji powierzchni 

oraz stanu technicznego budynków stanowiących 

zasób mieszkaniowy Gminy. Stan techniczny doku-

mentują sporządzane i uzupełniane książki obiektów 

budowlanych. 

Z przeprowadzanych ocen wynika, że zasób 

mieszkaniowy Gminy charakteryzuje się dużym 

stopniem dekapitalizacji. Ze względu na wiek bu-

dynków oraz brak od wielu lat należytej konser-

wacji bieżącej, zasoby mieszkaniowe uległy wcze-

śniejszemu zużyciu i wymagają remontów kapital-

nych. Dotyczy to wymiany stropów, napraw da-

chów, modernizacji sieci ciepłowniczej oraz insta-

lacji co, wymiany grzejników, wymiany instalacji 

wodno-kanalizacyjnej, stolarki okiennej i drzwio-

wej. Zdecydowana większość budynków wymaga 

działań termomodernizacyjnych. Powszechną wa-

dą zwłaszcza w budynkach wzniesionych przed 

1945 r. jest wadliwa izolacja pozioma i pionowa 
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ścian fundamentowych lub jej całkowity brak.  

Z powodu ograniczonych środków finansowych 

nie wykonuje się wszystkich niezbędnych moder-

nizacji, remontów i wyburzeń. Działaniom takim 

nie sprzyja również pokrycie czynszowe i dotych-

czasowa polityka gminy w tym zakresie. 

Stopień wyposażenia mieszkań komunalnych  

w podstawowe instalacje i urządzenia: 

 instalacja wodociągowa           - 99 % 

 kanalizacja           - 80 % 

 centralne ogrzewanie           - 90 % 

 w.c.            - 98 % 

 łazienka             - 80 % 

 instalacja gazowa          - 95 %. 

 

1.4. Prognoza stanu technicznego komunalnego 

zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2009 – 

2013 

 

Szczegółowa analiza stanu zasobów mieszka-

niowych Gminy Lewin Brzeski wskazuje, że Gmina 

jest w coraz gorszej kondycji ze względu na brak 

wskaźnika przyrostu mieszkań. Struktura wiekowa 

oraz stopień zużycia zasobów skutkuje konieczno-

ścią poniesienia znacznych nakładów na remonty  

i polepszenie wyposażenia w media.  

 

rok Ilość 

mieszkań 

ogółem 

Stan techniczny dobry 

 

[ilość lokali mieszkalnych] 

Stan techniczny średni 

 

[ilość lokali mieszkalnych] 

Stan techniczny zły 

 

[ilość lokali mieszkalnych] 

2009 450 202 175 113 

2010 300 165 75 60 

2011 250 162 50 38 

2012 225 169 34 22 

2013 200 170 20 10 

 

 zły stan - elementy lokalu mieszkalnego wy-

magają wymiany lub generalnej naprawy 

 średni stan – w najbliższym czasie należy 

dokonać remontu lub wymiany drobnych elemen-

tów lokalu mieszkalnego  

 dobry stan – nie zachodzi potrzeba remontu 

lokalu. 

Z ocen i analiz wynika, że część budynków 

mieszkalnych wymaga remontu poprzez wymianę 

istniejących instalacji oraz doposażenia w instala-

cje, jak również przeprowadzenia remontu kapi-

talnego.  

W związku z aktualnym stanem technicznym 

budynków istnieje konieczność wzmożenia dzia-

łań mających na celu jego poprawę i zaniechanie 

dalszej dekapitalizacji. 

Z uwagi na duży stopień zużycia budynków, 

biorąc pod uwagę fakt, iż przeważającą część 

zasobu stanowią budynki wybudowane przed  

II wojną światową należy: 

– 17 mieszkania doposażyć w instalacje, 

– w 21 dokonać wymiany instalacji, 

– w 10 przeprowadzić remont kapitalny. 

W latach 2009 - 2013 stan techniczny budyn-

ków i mieszkań komunalnych będzie ulegał sys-

tematycznej poprawie poprzez przeprowadzanie 

remontów bieżących i w miarę możliwości remon-

tów kapitalnych. 

Głównym założeniem programu jest utrzymanie 

substancji mieszkaniowej w stanie niepogorszo-

nym oraz uzasadnione inwestowanie. 

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata 

 

Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz 

stopień zużycia wyznaczają potrzeby remontów 

bieżących i kapitalnych oraz modernizacji. Zdecy-

dowana większość budynków wymaga moderni-

zacji ze względu na ich wiek, ogólny stan tech-

niczny i konieczność dostosowania do aktualnie 

obowiązujących przepisów techniczno – budow-

lanych i norm.  

Priorytetowym celem remontów i modernizacji 

jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom,  

w związku z tym w pierwszej kolejności podej-

mowane muszą być prace zmierzające do zabez-

pieczenia konstrukcji budynków, modernizacji  

i zabezpieczenia instalacji technicznych oraz za-

bezpieczenia przeciwpożarowego.  

Środki finansowe planowane na remonty winny 

zapewniać w pełnym zakresie realizację robót mają-

cych w szczególności na celu eliminację zagrożenia 

życia i zdrowia użytkowników lokali i osób trzecich  

i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku. 

Przy uwzględnieniu zaległości remontowych 

spowodowanych brakiem dostatecznych nakła-

dów finansowych w okresie ostatnich kilkudzie-

sięciu lat, w oparciu o wyniki corocznych prze-

glądów technicznych wykonywanych zgodnie  

z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

ze zm.), ekspertyzy, nakazy instytucji zewnętrz-

nych oraz wyniki systematycznej kontroli budyn-

ków, dokonywanej przez inspektorów nadzoru 
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ZMK oszacowano nakłady odwzorowujące po-

trzeby remontowe do wykonania. 

W zależności od formy własności nieruchomo-

ści szacowane nakłady kształtują się następująco: 

a) budynki (w tym lokale) stanowiące wła-

sność w 100% Gminy: 

 remonty – naprawy bieżące i główne –  

                                                 250 000 zł, 

 decyzje, opinie, dokumentacje  –  10 000 zł, 

 koszt ogółem                         – 260 000 zł, 

b) budynki wspólnot mieszkaniowych z udzia-

łem Gminy (w tym lokale Gminy): 

 remonty lokali gminnych            – 45 000 zł, 

 remonty w częściach wspólnych*  

                                              – 195 000 zł, 

 koszt ogółem                     – 240 000 zł 

 

* kwoty odprowadzane przez gminę jako współwła-

ściciela w formie zaliczek na fundusze remontowe, 

pozostające do dyspozycji wspólnot. 

 

Potrzeby remontowe w zakresie remontów 

budynków i lokali powinny być sukcesywnie ak-

tualizowane w oparciu o wyniki corocznych prze-

glądów technicznych, ekspertyz, nakazów insty-

tucji zewnętrznych oraz kontroli budynków, do-

konywanych przez służby techniczne.  

Na podstawie oceny stanu technicznego, okre-

ślonego w zestawieniu potrzeb remontowych, 

powinny być sporządzane plany robót.  

W budynkach, w których Gmina jest jednym  

z właścicieli potrzeby remontowe ustalane są 

przez wspólnoty mieszkaniowe. Gmina ponosi 

również wydatki na remonty, dokonując wpłat na 

fundusze remontowe, zgodnie z podejmowanymi 

uchwałami wspólnot mieszkaniowych, proporcjo-

nalnie do udziału gminy we wspólnocie. 

W 2008 r. przelano na konta wspólnot miesz-

kaniowych (przekazano na fundusz remontowy) 

kwotę w wysokości 279.335,44 zł. 

Prawidłowe zbilansowanie potrzeb remontowo 

– modernizacyjnych wymaga ustanowienia stan-

dardów docelowych, które będzie można osią-

gnąć na przestrzeni lat. 

Założenie standardów, jakim powinien odpo-

wiadać mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brze-

ski: 

1) standard budynku: 

 instalacja gazowa o potwierdzonej szczelności, 

 sprawna instalacja odgromowa, 

 elementy konstrukcji budynków bez zagrożeń, 

 elewacja bez ubytków tynków i okładzin, 

 sprawna instalacja elektryczna, 

 sprawne przewody dymowe, spalinowe  

i wentylacyjne (badania kontrolne raz w roku), 

 malowanie klatki schodowej wraz z oknami  

i drzwiami (raz na 10 lat), 

 kompletne i zakonserwowane obróbki bla-

charskie i elementy odnowienia dachów, 

 sprawne zamki i domofony w wejściu głów-

nym, 

2) standard lokalu mieszkalnego: 

 sprawne i odpowiednie do kubatury lokalu 

źródła ciepła, 

 sprawna wentylacja w kuchni i w łazience, 

 sprawna stolarka okienna i drzwiowa, 

 sprawne instalacje gazowe i elektryczne oraz 

wodno - kanalizacyjne, 

 wyposażenie lokalu w pomieszczenia sanitarne. 

 

Ogólna analiza potrzeb remontów i moderniza-

cji budynków i lokali zasobu sporządzona została 

na podstawie dokonanych przeglądów, które wy-

konywane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powin-

ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz roz-

porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków 

mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836  

z późn. zm.). 

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami, właściciel lub zarządca obiektu 

budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt 

zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz użytkować go w należy-

tym stanie technicznym. 

Protokoły z kontroli okresowych (rocznych  

i pięcioletnich) oraz opinie dotyczące stanu tech-

nicznego obiektu stanowią podstawę do sporzą-

dzenia zestawienia potrzeb remontowych i kon-

serwacyjnych budynków. 

Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji wy-

nikający ze stanu technicznego budynków i lokali 

komunalnych, z podziałem na kolejne lata w Gminie 

Lewin Brzeski przedstawia się następująco:  

 

liczba budynków/stan 

techniczny w % 

Zły Średni Dobry 

Instalacje gazowe * - - 100 

Elementy konstrukcji bud. 70 10 20 

Instalacje elektryczne 70 20 10 

Przewody dymowe, spali-

nowe, wentylacyjne 

60 15 25 

Elewacje 50 20 30 

Klatki schodowe 50 30 20 

Dachy 65 20 15 

Stolarka okienna i drzwiowa 60 30 10 

 

* bez przewodów dymowych, spalinowych i wenty-

lacyjnych 
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Plan remontów i modernizacji w latach 2009 – 2013 (w szt.) w budynkach i lokalach komunalnych  

 

rodzaj remontów/lata 2009 2010 2011 2012 2013 

Roboty dekarskie 10 10 10 10 10 

Roboty ogólno-budowlane 10 10 15 15 15 

Instalacje wodno-kanalizacyjne 10 10 15 15 15 

Instalacje gazowe 0 5 5 5 5 

Instalacje elektryczne 30 30 40 40 40 

Roboty malarskie 2 15 5 5 10 

Roboty zduńskie 15 20 20 20 20 

Inne roboty 15 15 15 15 15 

 

W zakresie polityki remontowej, Gmina w la-

tach objętych tymże programem, będzie realizowa-

ła niżej wyszczególnione kierunki działania:  

 utrzymanie stanu technicznego budynku na 

poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi  

i mienia w okresie jego użytkowania, 

 zapewnienie użytkowania budynku i znajdują-

cych się w nim pomieszczeń oraz urządzeń zwią-

zanych z budynkiem, zgodnie z przeznaczeniem,  

a w szczególności zapewnienie warunków umoż-

liwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię 

elektryczną, ciepło, odprowadzenie ścieków, usu-

wanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpo-

żarową,  

 zapewnienia możliwości racjonalizacji wyko-

rzystania energii (działania termomodernizacyjne, 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), zużycia 

wody itp., 

 utrzymania stanu estetycznego budynku, 

 zapewnienie szczelności pokryć dachowych. 

 

3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach 2009 – 2013 

 

1. Celem sprzedaży lokali mieszkalnych stano-

wiących własność Gminy Lewin Brzeski jest: 

 racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym 

zasobem Gminy, 

 prywatyzacja zasobu mieszkaniowego, 

 pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa. 

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Lewin Brzeski odbywa się na 

podstawie uchwały Nr XX/150/2008 Rady Miej-

skiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawia-

nia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. 

3. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych 

od Gminy Lewin Brzeski mają najemcy, niezalega-

jący z opłatami czynszowymi, zajmujący lokale na 

podstawie stosunku najmu nawiązanego na czas 

nieoznaczony – sprzedaż następuje w takim przy-

padku w trybie bezprzetargowym i odbywa się na 

preferencyjnych zasadach ze znaczącą bonifikatą. 

4. W latach 2003 - 2008 liczba sprzedanych 

mieszkań wynosiła: 

 

lata Liczba 

sprzedanych lokali 

2003 35 

2004 65 

2005 28 

2006 27 

2007 25 

2008 33 

 

W latach 2003 - 2007 sprzedaż lokali miesz-

kalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetar-

gowym kształtowała się średnio na poziomie  

35 rocznie. W 2008 roku w związku z wprowa-

dzeniem promocyjnej bonifikaty nastąpił około 

dwunastokrotny wzrost ilości złożonych wnio-

sków. 

5. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych na 

najbliższe lata przedstawia się następująco: 

 

lata liczba 

sprzedanych lokali 

2009 261 

2010 150 

2011 50 

2012 25 

2013 25 

 

Należy dążyć do sprzedaży lokali gminnych  

w budynkach wchodzących w skład wspólnot 

mieszkaniowych. 

Gmina będzie proponowała najemcy nabycie na 

własność zajmowanego lokalu. W przypadku nie 

przyjęcia oferty Gmina wykorzysta prawo zapro-

ponowania lokalu zamiennego. Zwolnione lokale 

Gmina będzie zbywać w drodze przetargu. 

 

4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki ob-

niżania czynszu 

 

1) Działania podejmowane w zakresie polityki 

czynszowej muszą zmierzać do utrzymania zasobu 

mieszkaniowego gminy na zadawalającym pozio-

mie technicznym. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 95 – 7659 – Poz. 1328 

 

Do 31 grudnia 2008 r. bazowa stawka czynszu 

wynosiła 2,00 zł/m2, po uwzględnieniach czynni-

ków obniżających i podwyższających standard 

lokalu kształtowały się na poziomie od 1,00 zł/m2 

do 2,00 zł/m2 tj. średnio 1,60 zł/m2. 

Konieczność podwyższenia stawek czynszo-

wych wynika z sytuacji ekonomicznej zasobu 

mieszkalnego Gminy. Olbrzymie zaległości remon-

towe i innych elementów eksploatacji stwarzają 

ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe.  

Od 1 stycznia 2009 r. bazowa stawka czynszu 

wynosi 3,50 zł/m2, po uwzględnieniach czynników 

obniżających i podwyższających standard lokalu 

kształtuje się na poziomie od 1,75 zł/m2 do  

3,50 zł/m2 tj. średnio 2,80 zł/m2. Do dnia  

1 stycznia 2009 r. stawka bazowa obowiązujące-

go czynszu wynosiła 2,00 zł i nie była podwyż-

szana od 1 stycznia 2002 r., rażąco odbiegając od 

stawek porównywalnych dla innych gmin o po-

dobnej strukturze zasobów mieszkaniowych, co 

znacząco pogłębiło dekapitalizację substancji 

mieszkaniowej. 

Stawkę bazową czynszu za najem lokali komu-

nalnych ustala Burmistrz w drodze zarządzenia  

w oparciu o wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski. 

2) Stawka czynszu za najem 1 m2 lokalu miesz-

kalnego w latach 2009 – 2013 nie może przekro-

czyć 3 % wartości odtworzeniowej budynku w da-

nym roku (tj. w II i III kwartale 2009 r. 10,22 zł/m2). 

3) Wysokość czynszu obejmuje podatek od nie-

ruchomości, koszty administrowania, koszty kon-

serwacji w tym opłaty za domofony, anteny zbior-

cze, koszty utrzymania technicznego budynku, 

koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania 

wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania 

w tym opłaty za utrzymanie czystości, energii 

elektrycznej i cieplnej. 

4) Wzrost stawki czynszu może odbywać się 

nie częściej niż 2 razy w roku. 

5) Stawki czynszu w okresie obowiązywania 

wieloletniego programu gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy będą podwyższane  

o wartości dopuszczone przez ustawę. 

6) Stawka czynszu najmu za lokale socjalne bę-

dzie nie większa niż 50 % najniższej stawki  

w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie 

stawki bazowej czynszu. Dla ustalenia czynszu 

najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czyn-

niki obniżające wartość użytkową lokali.  

7) Jeżeli Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego 

osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądo-

wego, właścicielowi od dnia 1 stycznia 2002 r. 

przysługuje roszczenie odszkodowawcze od Gminy. 

8) Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użyt-

kowej lokali mieszkalnych ustala się z uwzględnie-

niem czynników obniżających wartość użytkową 

lokalu w oparciu o stawkę bazową. 

9) Ustala się czynniki obniżające stawkę czyn-

szu, o której mowa w ust. 9, według następują-

cych kryteriów: 

a) brak w lokalu łazienki           - 10% 

b) brak w lokalu wc            - 10% 

c) brak w lokalu co            - 10% 

d) brak w lokalu gazu przewodowego      - 10% 

e) brak w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej 

               - 10% 

f) usytuowanie mieszkania w budynku  

 położenie powyżej IV kondygnacji -          5% 

 ciemna kuchnia              - 5% 

10) Wysokość czynszu naliczona według obowią-

zujących stawek może być obniżona na czas okre-

ślony nie dłuższy niż 12 miesięcy, najemcy o niskich 

dochodach na jego wniosek maksymalnie o 20%. 

11) Niskimi dochodami uzasadniającymi zasto-

sowanie obniżek czynszu są dochody, gdzie na 

jednego członka gospodarstwa domowego przypa-

da, w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedza-

jących datę złożenia wniosku, nie więcej niż: 

a) 50% najniższej emerytury w gospodar-

stwach jednoosobowych, 

b) 25% najniższej emerytury na każdego człon-

ka w gospodarstwach wieloosobowych. 

12) Obniżka nie dotyczy najemców lokali so-

cjalnych. 

Obniżenie kosztów eksploatacji zasobów 

mieszkaniowych wiązać się będzie z racjonalizacją 

zużycia mediów przez ich indywidualnych odbior-

ców oraz z programem termomodernizacji. 

 

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Lewin Brzeski oraz przewidywane 

zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym 

zasobem gminy w kolejnych latach 

 

Zarządzanie budynkami i lokalami wchodzącymi 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin 

Brzeski powierzone jest jednostce organizacyjnej 

Gminy - Zarządowi Mienia Komunalnego w Lewi-

nie Brzeskim. Statutowymi zadaniami Zarządu 

Mienia Komunalnego są: 

1) administrowanie, eksploatacja i remonty lo-

kali stanowiących zasób mienia komunalnego; 

2) utrzymanie terenów przydomowych i urzą-

dzeń na terenach nieruchomości stanowiących 

mienie Gminy; 

3) planowanie, programowanie i zabezpieczenie 

wykonawstwa napraw i remontów administrowa-

nych lokali, obiektów i urządzeń oraz budynków 

stanowiących w 100% własność Gminy; 

4) zlecenie remontów administrowanych miesz-

kalnych zasobów komunalnych oraz sprawowanie 

nadzoru nad ich realizacją; 

5) zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, 

eksploatacji i dzierżawy mienia komunalnego oraz 

prowadzenia windykacji należności z tego tytułu; 
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6) zapewnienie czystości i porządku na admini-

strowanych posesjach; 

7) zapewnienie dostaw energii elektrycznej, 

cieplnej i wody oraz odprowadzanie ścieków  

i wywozu nieczystości, w tym zawieranie w imie-

niu gminy umów z dostawcami wymienionych 

mediów; 

8) utrzymanie stanu technicznego zasobów 

komunalnych na poziomie umożliwiającym prawi-

dłowe ich wykorzystanie;  

9) reprezentowanie Gminy Lewin Brzeski we 

wspólnotach mieszkaniowych; 

10) wykonywanie czynności określonych  

w Kodeksie cywilnym jako: - prowadzenie cudzych 

spraw bez zlecenia, w odniesieniu do nieruchomo-

ści o nie ustalonym stanie prawnym, a znajdują-

cych się w posiadaniu Gminy; 

11) współpraca przy przygotowaniu i aktualiza-

cji wieloletnich programów gospodarowania 

mieszkalnym zasobem gminy oraz przy planowaniu 

budownictwa mieszkaniowego w Gminie; 

12) pełnienie funkcji inwestora zastępczego 

przy realizacji budów, remontów, termomoderniza-

cji budynków, lokali i pomieszczeń tymczasowych; 

13) wykonywanie innych zadań wynikających  

z potrzeb Gminy w zakresie gospodarki mieniem 

komunalnym. 

Sprawy związane ze sprzedażą komunalnych 

lokali mieszkalnych i użytkowych prowadzi Wy-

dział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 

Wykup pierwszego lokalu w budynku gminnym 

powoduje powstanie wspólnoty mieszkaniowej. 

Współwłaściciele podejmują uchwałę o sposobie 

zarządzania i administrowania nieruchomością 

wspólną. 

Zmiany w systemie zarządzania mieszkanio-

wym zasobem Gminy zmierzać będą do: 

1) skuteczniejszego zabezpieczenia interesów 

Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, poprzez 

całkowite przejęcie przez Zarząd Mienia Komunal-

nego funkcji reprezentowania miasta, jako właści-

ciela lokali komunalnych usytuowanych w budyn-

kach wspólnot mieszkaniowych i zaprzestanie 

przez ten zakład administrowania nieruchomo-

ściami wspólnymi; 

2) występowania do sądu o wyznaczenie za-

rządcy przymusowego, w przypadku gdy wspólno-

ta nie dokona wyboru zarządu lub wybrany zarząd 

nie przejmie obowiązków od dotychczasowego 

zarządcy - jednostki budżetowej; 

3) stałego podnoszenia standardu usług wyko-

nywanych przez zarządców na rzecz najemców 

lokali komunalnych usytuowanych w budynkach 

stanowiących własność Gminy oraz w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych; 

4) występowania pełnomocników do zarządów 

wspólnot mieszkaniowych o podjęcie działań ma-

jących na celu nabycie przez właścicieli przyle-

głych nieruchomości gruntowych, w przypadku 

gdy grunt wchodzący w skład nieruchomości 

wspólnej nie spełnia wymogów przewidzianych dla 

działki budowlanej, umożliwiając prawidłowe  

i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń  

z nimi związanych. 

Dopuszcza się zlecanie, w drodze przetargu, 

podmiotom zewnętrznym określonego zakresu 

spraw związanych z zarządzaniem komunalnym 

zasobem lokalowym. 

 

6. Źródła finansowania gospodarki mieszka-

niowej w latach 2009 – 2013 

 

1) Źródła finansowania gospodarki mieszkanio-

wej w kolejnych latach: 

a) dochody z czynszów za lokale mieszkalne – 

kształtowanie wysokości stawek czynszowych na 

poziomie pozwalającym na pokrycie kosztów bie-

żącego utrzymania zasobu w ramach obowiązują-

cych przepisów, 

b) dochody z czynszów za lokale użytkowe, 

c) lokalny Program Rewitalizacji, 

d) intensyfikacja działań windykacyjnych w sto-

sunku do najemców, którzy posiadają zaległości 

e) dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych  

i użytkowych, 

f) środki z budżetu Gminy, 

g) dodatkowymi źródłami finansowania gospo-

darki mieszkaniowej mogą być fundusze z Unii 

Europejskiej, środki z budżetu państwa, kredyty na 

remonty i remonty termomodernizacyjne. 

2) Koszty utrzymania i zarządzania zasobem 

obejmują: 

a) wydatki eksploatacyjne (administracji i za-

rządu): 

 wydatki związane z bieszącym administrowa-

niem, wydatki na wyposażenie, utrzymanie biur  

i zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia 

pracowników i pochodne od wynagrodzeń, 

 wydatki na bieżącą obsługę techniczną bu-

dynków i lokali (przeglądy techniczne, drobne na-

prawy, stała konserwacja i przeglądy urządzeń  

i instalacji, stała konserwacja ogólnobudowlana), 

 utrzymanie porządku i czystości w zarządza-

nych nieruchomościach,  

 pozostałe wydatki ponoszone w związku  

z bieżącą eksploatacją zasobu (ubezpieczenie nie-

ruchomości, obsługa finansowa, konwój i ochrona 

mienia, usługi drukarskie, dezynfekcja, deratyzacja 

i inne), 

b) wydatki na remonty i modernizacje: 

 wydatki związane z remontami lokali i budyn-

ków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowe-

go, w tym: remonty bieżące, remonty kapitalne  

i modernizacje - rozbudowa, nadbudowa i doposa-

żenia w instalacje, 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 95 – 7661 – Poz. 1328 

 

c) wydatki na poczet utrzymania nieruchomości 

wspólnych, w których gmina posiada udziały, wy-

nikające z uchwalonych zaliczek: 

 udział Gminy w wydatkach związanych z bie-

żącą eksploatacją nieruchomości wspólnych,  

w tym udział w kosztach utrzymania porządku  

i czystości, 

 wydatki związane z partycypacją w kosztach 

remontów nieruchomości wspólnych – zaliczka 

remontowa na rzecz wspólnot mieszkaniowych, 

d) wydatki niezależne od właściciela: 

 wydatki na usługi (media) dostarczane do lo-

kali w nieruchomościach będących w 100% wła-

snością Gminy i do lokali komunalnych usytuowa-

nych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

(pozycje te są rozliczane i pokrywane przez najem-

ców lokali), 

e) pozostałe wydatki (koszty operacyjne – kosz-

ty sądowe, regresy, kary i inne). 

3) Prognozuje się średnią bazową stawkę czyn-

szu przypadająca na 1 m2 lokalu będącego w za-

sobie mieszkaniowym Gminy Lewin Brzeski  

w latach 2009 – 2013 w następujących wysoko-

ściach:  

 

Lata 2009 2010 2011 2012 2013 

średnia bazo-

wa stawka 

czynszu na  

1 m2 lokalu 

mieszkalnego 

 

3,50 

 

3,92 

 

4,39 

 

5,71 

 

6,56 

Wzrost % 

średniej ba-

zowej stawki 

czynszu  

 

75 

 

12 

 

12 

 

30 

 

15 

 

Olbrzymie zaległości remontowe i innych ele-

mentów eksploatacji wymagają ogromnego zaan-

gażowania środków finansowych. W tabeli zakłada 

się, że koszty utrzymania zasobu miesięcznie będą 

kształtowały się od 3,50 zł/m2 w 2009 r. do  

6,56 zł/m2 w 2013 r. i nie przekroczą 3% wartości 

odtworzeniowej budynku (dla województwa opol-

skiego w II i III kwartale wynosi 10,22 zł/m2). 

Z uwagi na utrzymującą się tendencję zmniej-

szania się komunalnego zasobu mieszkaniowego 

oraz duże potrzeby remontowe, do prognozy kosz-

tów przyjęto sukcesywny spadek udziału kosztów 

administracji i zarządu w kosztach ogółem na rzecz 

kosztów remontów i modernizacji. 

Dąży się do takiej zmiany struktury kosztów,  

w której udział wydatków na remonty i utrzymanie 

stanu technicznego będzie wzrastał a poczynione 

nakłady sprzyjały będą inwestycjom w zakresie ich 

modernizacji oraz racjonalnego zużycia mediów.  

W efekcie powinno przyczynić się to do zahamo-

wania tempa dekapitalizacji stanu technicznego 

budynków, i w konsekwencji spowodować obni-

żenie kosztów utrzymania technicznego. 

Ponadto dążąc do racjonalnej polityki czynszo-

wej winniśmy wydatki na koszty eksploatacji, 

remontów bieżących, pokrywać wyłącznie  

z wpływów czynszowych. 

Opłaty za lokale stanowią podstawowe źródło 

utrzymania lokali mieszkalnych, jednak ich wiel-

kość jest niewystarczająca na techniczne utrzy-

manie zasobów. Niewątpliwie ograniczeniem 

podwyższania czynszu jest niska zamożność 

mieszkańców Gminy Lewin Brzeski. Odejście od 

czynszu regulowanego i możliwość kształtowania 

czynszów sprawia, że na właściciela zasobu spa-

da pełna odpowiedzialność nie wywiązywania się 

z ustawowych obowiązków w zakresie bieżącego 

utrzymania i remontowania budynków. Ważnym 

elementem jest wynikająca z ustawy o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego ciążący na gminie 

obowiązek uchwalania wieloletniego planu gospo-

darowania gminnym zasobem mieszkaniowym, 

gdzie należy m.in. określić zakres potrzeb remon-

towych wraz ze źródłem finansowania. Utrzyma-

nie czynszów na niewystarczającym niskim po-

ziomie oznaczać będzie konieczność wygospoda-

rowania z budżetu miasta dużych kwot na realiza-

cję powyższych celów. 

 

II. Wysokość wydatków w kolejnych latach z po-

działem na koszty bieżącej eksploatacji koszty 

remontów, oraz koszty modernizacji lokali i budyn-

ków wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-

bu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami 

wspólnymi, których Gmina jest jednym z współ-

właścicieli, a także wydatki inwestycyjne 

 

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu 

Gminy powinny być bilansowane wpływami  

z czynszów. Ustalanie niskich stawek czynszu za 

lokale mieszkalne skutkuje niemożnością pokrywa-

nia kosztów związanych z utrzymaniem budyn-

ków. Niedobór środków na ten cel musi być finan-

sowany z innych źródeł.  

Potrzeby technicznego utrzymania budynków 

na poziomie zapewniającym prawidłowe ich funk-

cjonowanie i zabezpieczającym przed pogarsza-

niem ich stanu technicznego, wymagają dużych 

nakładów finansowych. 

Na koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego 

składają się: 

1) koszty eksploatacji 

a) koszty utrzymania w należytym stanie po-

rządkowo – sanitarnym budynków oraz ich oto-

czenia, 

b) koszty utrzymania terenów zielonych stano-

wiących własność gminy,  

c) koszty utrzymania posesji w okresie zimo-

wym, 

d) koszty wymagane przepisami prawa przeglą-

dów technicznych; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 95 – 7662 – Poz. 1328 

 

2) koszty technicznego utrzymania zasobów 

a) koszty remontów bieżących, 

b) koszty konserwacji i usuwania awarii urzą-

dzeń wyposażenia technicznego, 

c) koszty zabezpieczenia budynków w przypad-

ku zdarzeń losowych; 

3) koszty wynagrodzenia zarządcy; 

4) zaliczki na fundusz remontowy, pozostający 

zgodnie z ustawą o własności lokali do dyspozycji 

właścicieli lokali 

a) koszty inwestycji, remontów kapitalnych, 

modernizacji, rozbiórek. 

W 2008 r. poniesiono następujące koszty zwią-

zane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszka-

niowych: 

a) koszty bieżącej eksploatacji      – 134.688 zł 

b) remonty budynków komunalnych – 334.673 zł 

c) zarząd nieruchomościami wspólnymi  

                                                – 205.740 zł 

d) koszty remontów części wspólnych  

                                                – 167.463 zł 

e) koszty utrzymania części wspólnych  

                                               – 182.220 zł. 

 

W kolejnych latach planuje się ponoszenie na-

stępujących kosztów z podziałem na:  

 

koszty w zł 2009 2010 2011 2012 2013 

bieżąca eksploatacja 145 000 150 000 150 000 155 000 150 000 

remonty budynków ko-

munalnych 

250 000 260 000 270 000 265 000 260 000 

zarząd nieruchomościami 

wspólnymi 

140 000 130 000 120 000 115 000 110 000 

remonty części wspól-

nych 

195 000 175 000 165 000 160 000 155 000 

utrzymanie części 

wspólnych 

139 000 129 000 119 000 110 000 110 000 

 

III. Opis innych działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski 

 

1) Racjonalne gospodarowanie zasobem miesz-

kaniowym wymaga jego dokładnego zinwentary-

zowania. Istotnym elementem inwentaryzacji jest 

rozpoznanie stanu technicznego i zakresu wyposa-

żenia mieszkań w podstawowe instalacje i urzą-

dzenia oraz informacja o podstawie prawnej do 

zajmowania lokalu przez najemcę. 

2) Dla sprawniejszego pozyskiwania i przepły-

wu informacji dotyczącej budynków należy stwo-

rzyć jednolitą bazę danych dot. lokali, wspólną dla 

wydziału właściwego do spraw mieszkalnictwa 

oraz gospodarki nieruchomościami i dla Zarządu 

Mienia Komunalnego wraz z systemem umożliwia-

jącym bieżące jej aktualizowanie. 

3) Należy zintensyfikować sprzedaż lokali 

mieszkalnych, szczególnie tych wymagających 

dużych nakładów na doprowadzenie ich do wła-

ściwego stanu technicznego na maksymalnie ko-

rzystnych warunkach oraz znajdujących się z bu-

dynkach wspólnot mieszkaniowych. 

4) Dokonywać remontów starej substancji 

mieszkaniowej. 

 

5) Gmina winna podjąć działania umożliwiające 

pozyskiwanie lokali socjalnych do mieszkaniowego 

zasobu poprzez: 

 nabywanie budynków i ich adaptację na cele 

mieszkalne socjalne, 

 przeznaczenie terenów Gminy pod budownic-

two mieszkaniowe zbiorowe, 

 wprowadzenie Partnerstwa Publiczno Prywat-

nego w celu realizacji budownictwa socjalnego; 

6) Konsekwentnie realizować wyroki eksmisyj-

ne.  

7) Stworzyć warunki do podjęcia inwestycji  

w zakresie budownictwa mieszkaniowego. 

8) Poczynić starania o pozyskanie pozabudże-

towych środków finansowych. 

9) Utworzyć obieg zamknięty finansowania za-

sobu mieszkaniowego - wpływy z czynszów po-

krywają wszystkie koszty funkcjonowania gospo-

darki mieszkaniowej. 

10) W celu obniżenia kosztów zarządzania za-

kłada się sprzedaż lokali znajdujących się w bu-

dynkach wspólnot mieszkaniowych z niewielkim 

udziałem gminy. W razie odmowy wykupu Gmina 

ma prawo zaproponować inny lokal zamienny dla 

najemcy.  

 

 

3
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UCHWAŁA NR XXX/182/09 

 RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

 

z dnia 24 września 2009 r. 

 

 w sprawie nadania nazwy ulicy w Łambinowicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 62, poz. 1568;  

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

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

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337;  

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

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

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się ulicy położnej w Łambinowi-

cach, oznaczonej numerem ewidencyjnym 135/3, 

której położenie określa załącznik do niniejszej 

uchwały, nazwę: ul. Klonowa. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jarosław Gawlik 
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UCHWAŁA NR 150/XXVII/2009 

RADY GMINY RADŁÓW 

 

z dnia 16 września 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 

 

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 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. 1569;  

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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 

420) w zw. z art. 49 ust. 2 oraz art. 91d pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczy-

ciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,  

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

Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 

689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,  

Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. 

145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 

Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572  

i Nr 97, poz. 800), Rada Gminy Radłów uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Uchwała ustala kryteria i tryb przyznawa-

nia nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, ze specjalnego funduszu nagród 

tworzonego corocznie w budżecie gminy w wyso-

kości 1% planowanych środków na roczne wyna-

grodzenie osobowe nauczycieli.  

2. Środki ze specjalnego funduszu nagród dla 

nauczycieli dzieli się w następujący sposób: 

1) 30% funduszu przeznacza się na nagrody 

Wójta Gminy dla nauczycieli i dyrektorów szkół; 

2) 70% funduszu przeznacza się na nagrody 

Dyrektora Szkoły dla nauczycieli.  

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nauczycielach lub dyrektorach – należy przez 

to rozumieć odpowiednio nauczycieli lub dyrekto-

rów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez 

Gminę Radłów; 

2) szkołach - należy przez to rozumieć przed-

szkola, szkoły podstawowe i gimnazjum prowa-

dzonych przez Gminę Radłów; 

3) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć 

Wójta Gminy Radłów. 

 

§ 3.1. Nagrody ze specjalnego funduszu przy-

znawane są nauczycielom za szczególne osiągnię-

cia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-

kuńczej. 

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, 

który przepracował w szkole co najmniej 1 rok, 

posiada wyróżniającą ocenę pracy i spełnia co 

najmniej pięć z następujących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktycznej i wychowaw-

czej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-

dzone końcowymi wynikami ze sprawdzianów  

i egzaminów uczniów, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-

sie wdrażania nowatorskich metod nauczania  

i wychowania, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-

dzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału 

w zawodach sportowych, konkursach przedmio-

towych, turniejach, przeglądach i festiwalach na 

szczeblu powiatowym i wojewódzkim, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-

cy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi 

trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczysto-

ści i imprezy szkole i środowiskowe, 

f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 

zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeń-

stwa zachowań uczniów w określonych sytu-

acjach, 

g) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświad-

czeniem zawodowym z innymi nauczycielami, 

h) prowadzi wyróżniającą działalność wycho-

wawczą w klasie, przez organizowanie wycieczek, 

udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncer-

tach, wystawach i spotkaniach, 

i) efektywnie wykorzystuje w pracy technologie 

informacyjne, 

j) nawiązuje kontakty z innymi szkołami w kraju 

i za granicą; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym 

w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 
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b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-

bieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród 

młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholi-

zmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z policją, po-

radnią psychologiczno - pedagogiczną, organiza-

cjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakre-

sie zapobiegania i usuwania przejawów patologii 

społecznej, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 

rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami, 

e) realizuje zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizo-

wanych przez szkołę; 

3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły: 

a) wykazuje szczególną dbałość o mienie szkoły, 

b) systematycznie wzbogaca i unowocześnia 

bazę dydaktyczną szkoły, 

c) angażuje się w remonty i inwestycje realizo-

wane w szkole, 

d) prowadzi efektywne działania w zakresie po-

zyskiwania środków pozabudżetowych, 

e) prawidłowo realizuje budżet szkoły zgodnie  

z planem finansowym, 

f) rzetelnie i terminowo sporządza dokumenta-

cję, w szczególności w zakresie sporządzania 

sprawozdań statystycznych, 

g) właściwie realizuje politykę kadrową szkoły, 

h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny, 

i) wzorowo kieruje szkołą, 

j) bierze udział w zorganizowanych formach do-

skonalenia zawodowego, 

k) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawo-

dowej nauczycielom podejmującym pierwszą pracę 

w zawodzie, 

l) wdraża nowatorskie formy przekazu zasad 

bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych 

przez szkołę.  

 

§ 4.1. Nagrody dla nauczycieli ze środków po-

zostających w dyspozycji dyrektora przyznaje dy-

rektor z własnej inicjatywy, na wniosek rady ro-

dziców lub rady pedagogicznej. 

2. Wysokość nagrody Dyrektora Szkoły nie mo-

że być wyższa niż 1.000,00 zł.  

 

§ 5.1. Wójt przyznaje nagrody: 

1) dyrektorom – z własnej inicjatywy lub na pi-

semny wniosek rady pedagogicznej lub rady rodzi-

ców;  

2)  nauczycielom – na wniosek dyrektorów 

szkół po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej. 

2. Wysokość nagrody Wójta Gminy nie może 

być wyższa niż 1.500,00 zł. 

 

§ 6. Nagrody, o których mowa w § 4 i 5 przy-

znaje się z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagro-

dę można przyznać w innym terminie. 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 119/XIX/04 Rady 

Gminy w Radłowie z dnia 29 września 2004 r.  

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych gminy za ich osiągnięcia dydaktycz-

no - wychowawcze.  

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wych Województwa Opolskiego.  

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy w Radłowie 

Agnieszka Jarosińska 
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UCHWAŁA NR 151/XXVII/2009 

RADY GMINY W RADŁOWIE 

 

z dnia 16 września 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze-

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

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 

poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, 

Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 

poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 

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

Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. 

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 

1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 

33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 4580), Rada 

Gminy Radłów uchwala, co następuje:  
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§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Radłów, zwany 

dalej regulaminem. 

 

§ 2.1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium 

szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów; 

2) formy udzielania stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym 

stanowią: 

1) stypendia szkolne; 

2) zasiłki szkolny. 

 

§ 3.1. Stypendium szkolne może otrzymać 

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji material-

nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę  

w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali 

występowania takich okoliczności, jak: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długo-

trwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub nastąpiło zdarzenie losowe.  

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium 

szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekra-

cza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” 

- to jest kwoty kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie. 

 

§ 4.1. W zależności od dochodu na osobę  

w rodzinie (dochód miesięczny netto), miesięczną 

wysokość stypendium szkolnego ustalona się  

w sposób następujący: 

1) dochód miesięczny netto do 150 zł – mie-

sięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi 

od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 139, poz. 992 ze zm.); 

2) dochód miesięczny netto od 151 zł do  

250 zł – miesięczna wysokość stypendium szkol-

nego wynosi od 80% do 150% kwoty wymienio-

nej w pkt 1; 

3) dochód miesięczny netto od 251 do 351 zł - 

miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynosi 

od 80% do 100% kwoty wymienionej w pkt 1.  

 

§ 5.1. Stypendium szkolne może być udzielane 

w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosz-

tów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzo-

nych w ramach planu nauczania, jak również wykra-

czających poza ten plan oraz zajęć wyrównawczych, 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowa-

nych poza szkołą, obejmujących w szczególności 

wydatki poniesione na:  

a) zakup podręczników, lektur szkolnych, ency-

klopedii, słowników i innych pomocy edukacyj-

nych, stroju sportowego, dresów i obuwia spor-

towego, 

b) pokrycie opłat za udział w zajęciach nauki ję-

zyków obcych, dodatkowych zajęciach wyrów-

nawczych w szkole i poza szkołą, zajęciach logo-

pedycznych lub innych zajęciach edukacyjnych, 

c) pokrycie opłat za udział w wycieczkach 

szkolnych, wyjazdach do kina, teatru lub innych 

imprezach organizowanych przez szkołę; 

2) pokrycia uczniom szkół ponadgimnazjalnych  

i słuchaczom kosztów związanych z pobieraniem 

nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za 

internat oraz opłat za przejazdy z miejsca zamiesz-

kania do szkoły i z powrotem; 

3) świadczenia pieniężnego. 

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub 

kilku formach jednocześnie. 

 

§ 6. Stypendium szkolne udzielone w formach, 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 będzie 

przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub 

pełnoletnim uczniom (słuchaczom), jako częściowa 

lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych  

i udokumentowanych zakupów i opłat, na podsta-

wie oryginałów rachunków, faktur, biletów mie-

sięcznych lub bonów na zakup przedmiotów po-

mocy rzeczowej. 

  

§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa 

się w Urzędzie Gminy w terminie określonym 

ustawą o systemie oświaty, na drukach dostęp-

nych w miejscu składania wniosków.  

 

§ 8.1. Do wniosku o przyznanie stypendium 

szkolnego załącza się, z zastrzeżeniem ust. 2, do-

kumenty umożliwiające określenie miesięcznego 

dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.). 

2. W przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, za-

miast dokumentów określających wysokość do-

chodu przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu 

ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  

 

§ 9.1. Stypendium szkolne jest przyznawane na 

czas określony przypadający w okresie od września 

do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku 

słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczyciel-

skich kolegiów języków obcych i kolegiów pracow-
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ników służb społecznych - na czas określony przypa-

dający w okresie od października do czerwca danego 

roku szkolnego. 

2. Stypendium szkolne udzielane jest w termi-

nach: 

1) do 10 grudnia za okres od września do 

grudnia danego roku; 

2) do 20 czerwca za okres od stycznia do 

czerwca danego roku; 

3) innych – w uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 10.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na 

wniosek złożony przez: 

1) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ma-

łoletniego nieposiadającego zdolności do czynności 

prawnych; 

2) ucznia pełnoletniego; 

3) dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza. 

2. Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić 

również z urzędu. 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego 

bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia 

losowego i sytuację materialną rodziny ucznia.  

Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając indywi-

dualną sytuację ucznia. 

4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa 

się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego 

będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, 

nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od 

tego zdarzenia. Wniosek powinien zawierać szczegó-

łowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpo-

wiednimi dokumentami.  

5. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzę-

dzie Gminy. 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 12. Traci moc uchwała Nr 143/XXIII/2005 

Rady Gminy w Radłowie z dnia 16 lutego 2005 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 

zasady udzielania pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tere-

nie Gminy Radłów.  

 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy w Radłowie 

Agnieszka Jarosińska 
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 UCHWAŁA NR XLI/287/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

z dnia 15 września 2009 r. 

 

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 2012" 

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, Nr 214, poz. 1806;  

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

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

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 

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

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

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

420) oraz na podstawie art. 87 ust. 1 - 5 ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 17 września 

2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96 poz. 

959 i Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50 poz. 

362 i Nr 126 poz. 875; z 2009 r. Nr 31, poz. 

206, Nr 192, poz. 1394), Rada Miejska w Zdzie-

szowicach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program opieki nad 

zabytkami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 

2012”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Monika Wąsik-Kudla 
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Załącznik 

do uchwały Nr XLI/287/09 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 

z dnia 15 września 2009 r. 

 

I. Wstęp 

 

Dziedzictwo kulturowe, tym mianem określamy 

dorobek materialny i duchowy poprzednich poko-

leń, to również dorobek naszych czasów. Najczę-

ściej utożsamiane jest z archeologią, architekturą  

i sztuką, ale to również dawne formy gospodaro-

wania - uprawa roli, produkcja wyrobów charakte-

rystycznych dla danego regionu oraz wiele innych 

przejawów życia i rozwoju społeczności, stano-

wiących elementy naszej kultury. 

Pamiętać zatem należy o bogactwie źródeł in-

formacji o życiu i działalności naszych przodków 

oraz o potrzebie zachowania tych źródeł dla przy-

szłych pokoleń. W ten też nurt wpisuje się świa-

domość potrzeby ratowania i ochrony zabytków. 

Tak więc opracowanie programu opieki nad zabyt-

kami jest koniecznością przewidzianą nie tylko 

ustawą, ale także potrzebą społeczną. Jest rów-

nież ważnym czynnikiem w upowszechnianiu wie-

dzy i pomaganiu właścicielom zabytków w dbaniu 

o ich dobrą kondycję. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy 

Zdzieszowice na lata 2009 - 2012 jest dokumen-

tem o charakterze uzupełniającym w zakresie poli-

tyki administracyjnej dotyczącym podejmowanych 

działań w obszarze inicjowania, wspierania i koor-

dynowania prac z dziedziny ochrony zabytków  

i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania  

i promowania dziedzictwa kulturowego. 

Program opieki nad zabytkami stanowi podwa-

linę współpracy między samorządem gminy, wła-

ścicielami zabytków i wojewódzkim konserwato-

rem zabytków. 

Współpraca ta rozwijana w kolejnych latach 

powinna przynieść lokalnej społeczności, i nie tyl-

ko, wymierne korzyści – zachowanie naszego 

dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. 

 

II. Podstawa prawna  

 

Dobra kultury są autentycznymi świadectwami 

naszego wspólnego dziedzictwa. Jego ochrona 

wymaga trwałego zaangażowania i środków.  

Wykonywanie zadań z zakresu kultury i ochro-

ny zabytków jest ustawowym zadaniem samorzą-

dów. Obowiązek sporządzenia gminnego programu 

opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami reguluje zasady ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami, definiuje pojęcie zabytku, określa 

formy ochrony, kompetencje organów ochrony 

zabytków, formy finansowania opieki nad zabyt-

kami i ich ewidencjonowania. 

 

III. Cele gminnego programu opieki nad zabyt-

kami 

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie 

ochrony i opieki nad zabytkami, która jest istotną 

częścią dziedzictwa kulturowego oraz poprawa 

stanu zabytków w gminie poprzez włączenie pro-

blemów ochrony zabytków do systemu zadań 

strategicznych, wynikających z koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania gminy, uwzględnie-

nie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym kra-

jobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologiczne-

go, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej, zahamowanie procesów 

degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy 

stanu ich zachowania, wyeksponowanie poszcze-

gólnych zabytków oraz walorów krajobrazu kultu-

rowego, podejmowanie działań zwiększających 

atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie 

inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finan-

sowych na opiekę nad zabytkami, określenie wa-

runków współpracy z właścicielami zabytków. 

Ponadto „Gminny Program Opieki nad Zabyt-

kami Gminy Zdzieszowice na lata 2009 - 2012” 

zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą ma na celu 

zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, 

historią i zabytkami Gminy Zdzieszowice, w tym  

z wykazem obiektów wpisanych do Rejestru Za-

bytków Województwa Opolskiego jak również  

z wykazem Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

IV. Formy i sposoby ochrony zabytków na te-

renie Gminy Zdzieszowice 

 

Na terenie Gminy Zdzieszowice wyróżniamy 

obiekty, które zgodnie z ich ustawową definicją, iż 

zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich 

część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnością i stanowiące świa-

dectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 

zachowanie leży w interesie społecznym ze wzglę-

du na posiadaną wartość historyczną artystyczną 

lub naukową, podlegają ochronie. Ustanowionymi 

na terenie Gminy formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków, 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zago-

spodarowania przestrzennego. 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dla 

zabytków znajdujących się na terenie wojewódz-

twa opolskiego prowadzi rejestr zabytków. Wpisu 

do rejestru dokonuje się na mocy decyzji woje-

wódzkiego konserwatora zabytków wydanej  

z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku 

nieruchomego lub użytkownika wieczystego grun-
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tu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Do 

rejestru może być również wpisane otoczenie zabyt-

ku wpisanego do rejestru, a także nazwa geograficz-

na, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Podob-

nie zabytki ruchome mogą być wpisywane do Reje-

stru Zabytków Ruchomych prowadzonego przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Sprawy te 

reguluje ww. ustawa oraz rozporządzenie Ministra 

Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowa-

dzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej  

i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wyka-

zu zabytków skradzionych lub wywiezionych za 

granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 124, poz. 1305). Na terenie Gminy Zdzieszowice 

istnieją obiekty nieruchome wpisane do rejestru za-

bytków Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, a także zabytki ruchome przede wszyst-

kim w postaci obrazów. 

Kolejną formą ochrony obiektów i obszarów 

zabytkowych są ustalenia w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, którego projekt 

uzgadniany jest z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków. Plany miejscowe w większości przy-

padków obejmują małe obszary powierzchni gmi-

ny, ich fragmentaryczną część. Drugim po miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dokumentem planistycznym w gminie jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, które wykonuje się obligatoryjnie 

dla całej gminy. W myśl przepisów ustawy o zago-

spodarowaniu przestrzennym głównym zadaniem 

studium jest określenie polityki przestrzennej gmi-

ny z uwzględnieniem, między innymi uwarunko-

wań wynikających z przepisów szczegółowych 

dotyczących występowania obiektów i terenów 

chronionych. 

W studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy oraz w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 

uwzględnia się, ochronę: 

1) zabytków nieruchomych wpisanych do reje-

stru i ich otoczenia; 

2) innych zabytków nieruchomych, znajdują-

cych się w gminnej ewidencji zabytków. 

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami każda gmina prowadzi Gmin-

ną Ewidencję Zabytków, która stanowi podstawę do 

sporządzenia programu opieki nad zabytkami. Ewi-

dencja ta jest prowadzona w formie zbioru kart adre-

sowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, 

objętych Wojewódzką Ewidencją Zabytków. 

Wpis zabytków nieruchomych do Gminnej Ewi-

dencji Zabytków sam w sobie nie stanowi formy 

ich ochrony, jednakże – obok zabytków nierucho-

mych wpisanych do rejestru i ich otoczenia oraz 

parków kulturowych – stanowi podstawę do obję-

cia tych zabytków ochroną w formie zapisu  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

V. Charakterystyka i ocena stanu zachowania 

dóbr kultury na terenie Gminy Zdzieszowice 

 

Zdzieszowice - leżą we wschodniej części wo-

jewództwa opolskiego. Zdzieszowice otrzymały 

prawa miejskie w 1962 roku. Początki Zdzieszo-

wic są mało znane, związane są ze starożytną 

osadą o nazwie Solownia - stara część miasta 

przylegająca do Odry. Prowadzony był tu przeła-

dunek soli oraz innych towarów dostarczanych 

lądem z Górnego Śląska na tratwy pływające Od-

rą. Nazwa miejscowa Zdzieszowice wywodzi się 

od imienia Zdziesz(a), będącego skróceniem XII-

wiecznego imienia Zdziesław. Pierwsza wzmianka 

o Zdzieszowicach pochodzi z 1405 roku: Zduie-

szowicz, kolejna z 1484 roku: Zdziechowicz. Pod 

wpływem niem. Deschowitz w 1845 roku pojawiła 

się wtórna forma Dzieszowice/Deschowitz, którą 

w 1936 roku zmieniono na Odertal (Dolina Odry).  

W średniowieczu wieś ta przechodziła z rąk do 

rąk. Od 1615 roku jej właścicielami były kolejno 

hrabiowskie rody: von Redern, von Promnitz, Co-

lonna (od połowy XVII wieku), von Nostiz i Jocki-

sch (po wojnach napoleońskich aż do końca XIX 

wieku). W 1845 roku miejscowość ta uzyskała 

połączenie kolejowe z Opolem i Kędzierzynem (in-

tegralna część linii kolejowej Berlin – Wrocław – 

Wiedeń). Podjęte w II połowie XIX wieku próby 

uprzemysłowienia wsi (wapiennik, cegielnia, go-

rzelnia, cukrownia) zakończyły się niepowodze-

niem z powodu braku miejscowego surowca.  

Z tamtych czasów pochodzi najstarszy zabytek  

w Zdzieszowicach, XIX-wieczna kaplica - dzwon-

nica z późnobarokową rzeźbą Jana Nepomucena  

z XVIII wieku, która znajduje się w starej części 

miasta, obecnie przy ul. Chrobrego. Dopiero bu-

dowa koksowni (z inicjatywy hrabiego von 

Schaffgotscha), w latach 1929-1932 przyczyniła 

się do podniesienia rangi tej miejscowości oraz do 

wzrostu liczby mieszkańców. Koniecznością stała 

się więc budowa kościoła, albowiem przybudowa-

ny w 1920 roku kościółek pw. św. Antoniego  

z Padwy do domu (obecnie mieści się tu urząd 

miejski), będącego własnością ks. Hawlitschki – 

proboszcza z Leśnicy, nie mógł już pomieścić 

wszystkich wiernych. Dotąd bowiem Zdzieszowi-

czanie chodzili pieszo do oddalonego o 5 km ko-

ścioła parafialnego w Leśnicy. Z inicjatywy  

ks. Fryderyka Czernika w 1935 roku rozpoczęto 

(przy ul. Pokoju) budowę nowego, jednonawowego 

kościoła p.w. św. Antoniego z kamienia wapienne-

go, którą ukończono w 1937 roku. Został on zapro-

jektowany przez inż. Feliksa Hinssena z Berlina. Cie-

kawostką jest fakt, że wśród malowideł postaci 

świętych i wiernych na ścianie półokrągłego prezbi-

terium znajduje się podobizna hrabiny Johanny  
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von Schaffgotsch, żony Johanna Antona, który 

wspierał finansowo budowę świątyni. Podczas bom-

bardowania Zdzieszowic w 1944 roku świątynia 

została poważnie uszkodzona. 

Po wojnie ją odbudowano, a w latach sześć-

dziesiątych odnowiono jej wnętrze. 

W Zdzieszowicach znajdują się ruiny dworku 

niemieckojęzycznej pisarki – hrabiny Valeski  

von Bethusy-Huc, która w latach 1869 – 1905 roku 

mieszkała w Zdzieszowicach. Obecnie jest on  

w rękach prywatnych. 

Żyrowa - leży na północ od Zdzieszowic u stóp 

zachodniego podnóża Góry Świętej Anny. Po raz 

pierwszy wzmiankowana w 1302 roku w bulli 

papieża Bonifacego VIII jako Zirova, składająca 

dziesięcinę klasztorowi cystersów z Jemielnicy. Jej 

nazwa pochodzi od imienia Żyro (z 1198 roku). 

Niemieccy uczeni wywodzą te nazwę od rośliny 

żyr zajęczy (przynęt zajęczy), która jest często 

spotykana w tej okolicy. Jak wynika ze źródeł 

historycznych, wieś należała początkowo do klasz-

toru cysterskiego z Jemielnicy, a potem do rodziny 

Żyrowskich, od której odkupił ją w 1631 roku – 

znany fundator klasztoru franciszkanów na Górze 

Świętej Anny – hrabia Melchior Ferdynand Gaszy-

na. W Żyrowej magnat ten pozostawił po sobie 

stylowy, wczesnobarokowy pałac z lat 1631 – 

1644 (gr. I), wchodzący w skład większego zespo-

łu zabudowań. Do zespołu pałacowego należy park 

dworski. Rozległy kompleks budynków założony 

jest wokół czworobocznych dziedzińców – pała-

cowego i gospodarczego – oddzielonych od siebie 

wąskim skrzydłem parawanowym z bramą prze-

jazdową pośrodku. Dwupiętrowy korpus główny 

wyraźnie góruje nad pozostałymi, znacznie niż-

szymi od niego skrzydłami, jednak piękną sylwetką 

i wyważonymi proporcjami architektonicznymi 

odznacza się zwłaszcza skrzydło frontowe, zaopa-

trzone aż w trzy wieże. Nad przejazdem piętrzy się 

czworoboczna wieża bramna. Towarzyszą jej po 

bokach dwie ośmioboczne, częściowo wtopione  

w korpus, wieże narożne. Dookoła dziedzińca pa-

łacowego biegnie arkadowy krużganek. 

Do zespołu pałacowego prowadzi zabytkowa 

brama wjazdowa. Zabytkowy kompleks pałacowy 

otacza rozległy park o powierzchni 11,5 ha. Znaj-

dują się w nim unikalne okazy flory takie, jak: mi-

łorząb dwuklapowy, buk pospolity, pnący się po 

nim bluszcz pospolity, klon jawor, kasztan jadalny, 

pigwowiec japoński, choina kanadyjska bądź da-

glezja zielona, zawilec gajowy i żółty, śnieżyczka 

przebiśnieg i cebulica dwulistna. 

W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu wznosi się 

kościół filialny św. Mikołaja (gr. II). Zbudowany 

około 1300 roku w stylu gotyckim, a powiększony 

i przekształcony w duchu barokowym w I połowie 

XVIII wieku. Wczesnogotyckie prezbiterium, któ-

rego struktura architektoniczna zachowała się  

w pierwotnym stanie, przypomina proste układy  

i rozwiązania stosowane w kościołach cysterskich. 

Jest ono nakryte sklepieniem krzyżowo - żebro-

wym z gładkimi zwornikami i profilowanymi że-

brami, spływającymi na zworniki. Niespodzianką  

w żyrowskim kościele są również dwa obrazy  

z II połowy XVIII stulecia, zdobiące boczne ołtarze. 

Wyszły one spod pędzla znakomitego artysty ślą-

skiego Franciszka Sebastiniego.  

Świadkiem dawnej historii Żyrowej jest stary 

folwark „Leśnik”, zwany Waldhofem z którego 

obecnie pozostały jedynie ruiny. W Żyrowej znaj-

duje się również jedyna na Opolszczyźnie, okrągła, 

dwufunkcyjna kapliczka - studzionka, wzniesiona 

na początku XIX wieku. Studnia ta służy jednocze-

śnie za kapliczkę przydrożną.  

Na pobliskim cmentarzu znajduje się stara za-

bytkowa kaplica cmentarna w stylu klasycystycz-

nym z I połowy XIX wieku. W centrum wsi, po 

lewej stronie widnieje kapliczka św. Jana Nepo-

mucena - patrona dobrej spowiedzi, opiekuna mo-

stów i obrońcy przed powodzią. 

Jasiona - położona jest w połowie drogi z Gogoli-

na na Górę Świętej Anny. Jest najstarszą wsią  

w zdzieszowickiej gminie. Pierwsze ślady osadnic-

twa na terenie Jasiony pochodzą z okresu wpływów 

rzymskich tj. pierwszych wieków naszej ery. Zostały 

one odkryte przypadkowo w 1971 roku. W doku-

mentach historycznych wieś wzmiankowana jest po 

raz pierwszy w 1285 roku jako Jassona, a jej nazwa 

pochodzi od nazwy gatunku drzewa jesion. Jednak 

pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą 

z okresu wpływów rzymskich, tj. pierwszych wie-

ków naszej ery. 

W centrum wsi znajduje się neobarokowy kościół 

parafialny p.w. św. Marii Magdaleny, najcenniejszy 

obiekt zabytkowy architektury gotyckiej na Śląsku 

Opolskim i w gminie Zdzieszowice. Przez długie lata 

stanowił on parafię nie tylko dla mieszkańców Jasio-

nej, Żyrowej, Oleszki, Dąbrówki i Zakrzowa, ale  

i Obrowca, Rozwadzy oraz Krępnej. W obecnym 

kształcie jasiońska świątynia została wzniesiona  

w 1911 roku przez parafian i właściciela żyrowskie-

go pałacu Johannesa von Francken-Sierstorpff. Jed-

nak jej początki datuje się na wiek XIV. Świadczy  

o tym ocalały fragment poprzedniej świątyni, zbu-

dowanej z kamienia łamanego. Mowa tu o pierwot-

nym, dwuprzęsłowym prezbiterium, służącym obec-

nie za boczną kaplicę. Wnętrze prezbiterium nakryte 

jest sklepieniem krzyżowo – żebrowym z gładkimi 

zwornikami. Profilowane żebra sklepienia spływają  

w narożach na wsporniki z wizerunkami głów ludzi  

i zwierząt, a między przęsłami na wsporniki hermo-

we. Na ścianach zachowała się polichromia gotycka 

z II połowy XIV stulecia, odsłonięta spod później-

szych warstw w 1912 roku, przestawia ona cykl 

pasyjny. Spośród tych 600 – letnich malowideł wy-

różniają się zwłaszcza dwie kompozycje: Ukrzyżo-

wania i Sądu Ostatecznego. Znajdują się one w krę-

gu wpływów czeskich I połowy XIV wieku. 
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W kościele dominuje barokowy wystrój. Na 

ostrym zakręcie wsi, przy rozdrożu, prowadzącym 

z Jasionej do Krępnej istnieje niewielka, murowana 

kapliczka z obrazem Matki Boskiej Częstochow-

skiej. Natomiast na wyjeździe ze wsi w kierunku 

Zakrzowa, zlokalizowana po lewej stronie jest ka-

pliczka dziękczynna św. Teresy od Dzieciątka Je-

zus, wzniesiona przez mieszkańca wsi za szczę-

śliwy powrót z I wojny światowej.  

Oleszka – rozciąga się w odległości 5 kilome-

trów na północ od Zdzieszowic. Leży na trasie 

pieszych wędrówek na Górę Świętej Anny. Tereny 

tej wsi wchodzą w skład parku krajobrazowego, 

który ma na celu ochronę i zabezpieczenie istnieją-

cej fauny i flory. Jest to malutka, z ponadsiedem-

setletnią tradycją wieś, której nazwa podobnie jak 

Jasiona, pochodzi od nazwy gatunku drzewa olcha 

albo olsza, zaś Oleszka oznacza małą osadę wśród 

olch. Jej nazwa po raz pierwszy została wymie-

niona w bulli papieża Bonifacego VIII w 1302 r. 

wśród wielu wsi, które składały cystersom z Je-

mielnicy dziesięcinę. W centrum wsi znajduje się 

neobarokowa kaplica pw. Nawiedzenia Najświęt-

szej Marii Panny, zbudowana obok dawnej studni 

na górce, najprawdopodobniej w 1875 roku, kiedy 

to z Oleszki wyruszyła I procesja odpustowa na 

Górę św. Anny. W 1925 roku została przebudo-

wana i wzbogacona o nawy boczne i wieżyczkę. 

Rozwadza - wioska leży u stóp góry Św. Anny 

na starym szlaku handlowym, łączącym Koźle  

z Opolem. Tą drogą przechodziły w 1241 r. woj-

ska tatarskie, a w 1807 r. oddziały napoleońskie. 

Po raz pierwszy jej nazwę zarejestrowano w 1302 

roku jako Rosvatzha lub Rozwadze w bulli papieża 

Bonifacego VIII, wcześniej pojawia się w zapi-

skach kroniki cystersów z Jemielnicy w 1282 ro-

ku. Głowa Kościoła zobowiązała wieś Rosvatzha 

do płacenia dziesięciny na rzecz klasztoru Cyster-

sów w Gemelnitz (dawna nazwa dzisiejszej Je-

mielnicy). Nazwa tej miejscowości pochodzi naj-

prawdopodobniej od staropolskiego imienia Roz-

wad (z 1155 roku). Dalsze wzmianki o wsi Roz-

wadza można znaleźć w Tablicy genealogicznej 

rodziny książęcej von Pűckler w rodzinnym mu-

zeum w Bad Muskau (pol. Mużaków) w Górnych 

Łużycach. Jak podaje to źródło, najmłodszy syn 

August Sylvus baron von Pűckler, otrzymał od 

swego ojca w 1680 roku liczne dobra leżące na 

Śląsku, w tym Rozwadzę. To on był budowniczym 

dziś już mocno zniszczonego pałacu w stylu an-

gielskim i kilkuhektarowego parku dworskiego 

założonego w 1804 roku, przez słynnego ogrodni-

ka z rodziny Pűcklerów – architekta parków w Bad 

Muskau i Cottbus. W latach 1843-1872, kiedy to 

majątek rozwadzki wraz z zamkiem nabył Franz 

Grűnert nastąpił dynamiczny rozwój tej wsi, albo-

wiem nowy właściciel w 1854 roku wybudował 

cukrownię, która dała zatrudnienie 150 robotnikom 

z Rozwadzy i okolicy. Były tu w tym czasie 3 mły-

ny i gorzelnia W latach 1855 - 1861 miejscowy 

zamek przebudował Franz Eduard Brecht z Berlina. 

W 1881 r. pałac przechodzi do rąk hrabiego Alber-

ta von Schwerten. Z jego inicjatywy przy wjeździe 

do Rozwadzy od strony Zdzieszowic, na niewiel-

kim wzniesieniu w roku 1888 zbudowano kośció-

łek ewangelicki z kamienia wapiennego połączone-

go z czerwoną cegłą. Był to dar dziękczynny za 

szczęśliwy powrót z wojny francusko - pruskiej  

w latach 1871 - 1872. Grób fundatora, zmarłego  

w Rozwadzy w 1924 roku, wraz z okazałym obeli-

skiem znajduje się tuż przy wspomnianym koście-

le. Obecnie kościółek jest własnością prywatną 

jednego z mieszkańców wsi. Po śmierci hrabiego, 

wdowa przekazała majątek wraz z zamkiem skar-

bowi państwa pruskiego. Nowym użytkownikiem 

pałacu od 1938 r. jest pan Scholz. Od tego czasu 

rozpoczęła się parcelacja majątku. Znaczenie zam-

ku, zbudowanego w 1861 r. upada. 

Na ziemiach rozwadzkich, należących kiedyś do 

zamku w latach 1938-1942 wybudowano nowe 

osiedle mieszkaniowe (Carlshof). W wyniku refor-

my nazewnictwa w całych Niemczech, została 

zamieniona nazwa miejscowości na Annengrund 

na okres 1936-1945. Po II-giej wojnie światowej, 

gdy Niemcy utraciły Śląsk na rzecz Polski wieś 

otrzymuje nazwę Rozwadza. W roku 1945 na tu-

tejsze tereny wkracza polska władza ludowa i od 

tego momentu rozpoczyna się okres totalnej de-

wastacji zamku i parku. W latach 1946 - 1967 

zamkiem zarządza służba zdrowia, urządzając  

w nim dom starców. Gdy zamek podupada służba 

zdrowia ewakuuje się i przenosi dom starców do 

innej miejscowości. Następnymi użytkownikami 

zamku są: Huta Pokój w Świętochłowicach, PGR, 

Urząd Miasta i Gminy w Zdzieszowicach, a obec-

nie właściciel prywatny. 

Od dawna ważnym elementem społeczności lo-

kalnej jest kult św. Nepomucena, dlatego też  

w centrum wsi znajduje się murowana kapliczka  

z drewnianą figurą tego czeskiego świętego  

– patrona dobrej spowiedzi. W wiosce w pięknym 

ceglanym budynku znajduje się miejscowa szkoła 

wzniesiona w 1912 roku. W tym też roku została 

oddana do użytku remiza strażacka, zbudowana ze 

składek rzemieślników, kupców, fabrykantów  

i właścicieli ziemskich. Obecnie remiza została 

wyremontowana i prowadzone są w niej usługi 

gastronomiczne. 

Krępna – usytuowana jest po prawej stronie 

rzeki Odry, 5 kilometrów od Zdzieszowic. Nazwa 

tej miejscowości po raz pierwszy pojawia się  

ok. 1300 roku jako Crampna w Księdze uposażeń 

biskupów wrocławskich w związku z uiszczaniem 

dziesięciny na rzecz kościoła w Otmęcie, zaś jej 

pochodzenie wiąże się ze staropolskim słowem 

krępa, które oznacza suchą wyniosłość, sterczącą 

ponad moczarami. Ludzie osiedlali się w tym miej-

scu już w epoce neolitu (ok. 4000 - 1800 r. 
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p.n.e.), co związane było z życiodajną rzeką Odrą  

i dawnym szlakiem handlowym, łączącym Koźle  

z Opolem. Na przestrzeni wieków nazwa wsi 

zmieniała się, najpierw na Kampa w 1687 roku, 

potem – w 1845 roku na Krempa, która funkcjo-

nowała aż do 1936 roku. W latach 1936 - 1945 

przyjęła brzmienie niemieckie Ambach. Obecna jej 

forma obowiązuje od 1949 roku, choć w języku 

potocznym mieszkańcy często używają formy 

Krampa. 

Wioska niestety nie obfituje w zabytki. W cen-

trum wsi przy głównej drodze po lewej stronie, od 

ponad 150 lat stoi kapliczka w stylu neoromań-

skim z krucyfiksem ludowym i obrazem św. Apo-

stołów - Piotra i Pawła, ufundowanym przez para-

fian. Do momentu wybudowania kościoła pełniła 

ona rolę miejscowej dzwonnicy, oznajmującej 

śmierć kogoś bliskiego lub pożar we wsi. Tu także 

przez dziesiątki lat odbywały się nabożeństwa 

majowe, różańcowe w październiku i msze odpu-

stowe. Ponadto można wyróżnić parę mieszkal-

nych domów prywatnych, niosących ze sobą war-

tość zabytkową. Wszystkie istniejące budowle 

zabytkowe figurujące w Gminnej Ewidencji Zabyt-

ków są w stanie dobrym. 

Januszkowice - są kolejną wsią położoną na szla-

ku handlowym Opole – Koźle, w obrębie gminy 

Zdzieszowice. Po raz pierwszy zostało odnotowane 

w formie Januschkowitz w 1532 roku, zaś jego 

nazwa wywodzi się od imienia Januszek (z 1394 

roku). Integralną częścią Januszkowic są Wielmie-

rzowice, leżące tuż przy głównej drodze. W jego 

centrum znajduje się stara kapliczka-dzwonnica z 

1927 roku oraz krzyż z kapliczką Maryi z 1900 roku, 

upamiętniający śmierć córki jednego z mieszkańców. 

W wiosce znajdują się również ruiny wielmierzowic-

kiego dworu. W centrum Januszkowic znajduje się 

nowo wyremontowana kolejna kapliczka-dzwonnica. 

Jednak ponad wszystkimi budowlami góruje Kościół 

pw. św. Błażeja (patrona chorób gardła i uszu)  

z 1934 roku.  

Na terenie Gminy Zdzieszowice obiekty zabyt-

kowe stanowią głównie obiekty sakralne, budynki 

użyteczności publicznej, obiekty małej architektu-

ry, domy mieszkalne ale i zespoły pałacowe. Ogól-

nie stan ich zachowania jest dobry. Obiekty sa-

kralne, użytkowane zgodnie ze swym pierwotnym 

przeznaczeniem są zachowane w dobrym stanie. 

Systematycznie prowadzone są przy nich prace 

remontowe i konserwatorskie. 

Dobrym stanem zachowania cieszy się mała ar-

chitektura w postaci kapliczek przydrożnych  

i cmentarnych, regularnie odnawiana przez miej-

scową ludność lub parafie. Podwyższają one walo-

ry estetyczne miejscowości, w której są położone.  

Stan zachowania domów mieszkalnych i go-

spodarczych jest zróżnicowany i w wielu przypad-

kach wymaga podjęcia prac remontowych. Z dru-

giej strony innym niebezpieczeństwem i działania-

mi budzącymi zastrzeżenia są remonty tych do-

mów z użyciem współczesnych materiałów bu-

dowlanych, powodujące zatarcie ich unikatowych 

cech stanowiących o dawnych sposobach zdobie-

nia i wykańczania. Wszystkie pałace z terenu gmi-

ny Zdzieszowice są w rękach właścicieli prywat-

nych. Niestety żaden z nich nie pełni funkcji dla 

turystów otwartej atrakcji do zwiedzania. 

 

VI. Dokumentacja dóbr kultury w Gminie Zdzie-

szowice z uwzględnieniem stanów własnościowych  

 

1. Gminna ewidencja zabytków 

 

Gmina Zdzieszowice posiada gminną ewidencję 

zabytków, która zgodnie z wymogami ma formę 

zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych  

z terenu gminy Zdzieszowice, objętych równocze-

śnie wojewódzką ewidencją zabytków prowadzoną 

przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.  

Gminna ewidencja zabytków nie jest dokumen-

tem zamkniętym, podlega uzupełnianiu i weryfikacji. 

 

Z terenu Gminy Zdzieszowice ewidencją gmin-

ną objęto 62 obiekty – Tabela nr 1. Gminna Ewi-

dencja Zabytków – zbiór kart adresowych prze-

chowywanych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszo-

wicach. 

 

 

 

Tabela nr 1. Gminna Ewidencja Zabytków – kartoteka adresowa obejmuje następujące zabytki: 

  

Lp

. 

Miejscowość Obiekt Adres 

Lokalizacja 

Własność 

1 Zdzieszowice Kościół pod wezwaniem św. Antonie-

go 

ul. Pokoju 1  wyznaniowa 

2 Zdzieszowice Kościół pod wezwaniem św. Antonie-

go (kościół filialny) 

ul. Chrobrego 32 wyznaniowa 

3 Zdzieszowice Kapliczka-dzwonnica  ul. Chrobrego wyznaniowa 

4 Zdzieszowice Pałac ul. Parkowa 10  prywatna 

5 Zdzieszowice Budynek Urzędu Miejskiego  ul. Chrobrego 34 komunalna 

6 Zdzieszowice Budynek Szkoły Podstawowej nr 2  

w Zdzieszowicach 

ul. Plac 1 Maja 1 oświatowa 
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7 Zdzieszowice Dom ul. Dworcowa 12 wyznaniowa 

8 Zdzieszowice Dom ul. Filarskiego 17 państwowa 

9 Januszkowice Kościół po wezwaniem św. Błażeja ul. Kościelna 3 wyznaniowa 

10 Januszkowice Kapliczka ul. Wolności wyznaniowa 

11 Januszkowice Kaplica cmentarna cmentarz parafialny wyznaniowa 

12 Januszkowice Dwór ul. Młyńska 10 prywatna 

13 Januszkowice Dom ul. Kościelna 14 prywatna 

14 Januszkowice Dom ul. Wolności 33 prywatna 

15 Januszkowice Dom ul. Wolności 34 prywatna 

16 Januszkowice Dom ul. Wolności 36 prywatna 

17 Januszkowice Kaplica-dzwonnica przy głównej drodze 

przejazdowej 

wyznaniowa 

18 Januszkowice Dom ul. Wolności 73 prywatna 

19 Jasiona Kościół pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny 

ul. Myśliwca 2 wyznaniowa 

20 Jasiona Plebania ul. Myśliwca 4 wyznaniowa 

21 Jasiona Kapliczka ul. Główna 1 wyznaniowa 

22 Jasiona Kapliczka Maryjna ul. Główna 29 wyznaniowa 

23 Jasiona Dom ul. Główna 5 prywatna 

24 Jasiona Spichlerz ul. Główna 5 prywatna 

25 Jasiona Dom ul. Główna 15 prywatna 

26 Jasiona Dom ul. Główna 18 prywatna 

27 Jasiona Dom ul. Główna 31 prywatna 

28 Krępna Kapliczka przy głównej drodze 

przejazdowej 

wyznaniowa 

29 Krępna Budowla gospodarcza ul. Zdzieszowicka 21 prywatna 

30 Krępna Budynek gospodarczy ul. Zdzieszowicka 25 prywatna 

31 Krępna Dom ul. Zdzieszowicka 46 prywatna 

32 Krępna Dom ul. Zdzieszowicka 28 prywatna 

33 Oleszka Kapliczka centrum wsi  wyznaniowa 

34 Oleszka Dom ul. Wiejska 8 prywatna 

35 Oleszka Dom ul. Wiejska 12 prywatna 

36 Rozwadza Kościół Ewangelicko - Augsburski ul. Pstrowskiego prywatna 

37 Rozwadza Kapliczka św. Nepomucena ul. Korfantego wyznaniowa 

38 Rozwadza Pałac ul. Parkowa prywatna 

39 Rzwadza Park pałacowy przy pałacu prywatna 

40 Rozwadza Stara Remiza Straży Pożarnej ul. Korfantego 33 a prywatna 

41 Rozwadza Dom ul. Korfantego 7 prywatna 

42 Rozwadza Dom ul. Korfantego 21 prywatna 

43 Rozwadza Dom ul. Korfantego 23 prywatna 

44 Rozwadza Budynek szkoły ul. Szkolna 3 komunalna 

45 Rozwadza Budynek szkoły ul. Szkolna 5 komunalna 

46 Rozwadza Dom ul. Szkolna 7 prywatna 

47 Żyrowa Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja ul. Ogrodowa 14 wyznaniowa 

48 Żyrowa Kapliczka cmentarna cmentarz parafialny wyznaniowa 

49 Żyrowa Kapliczka św. Nepomucena ul. Wojska Polskiego wyznaniowa 

50 Żyrowa Studnia ul. Wojska Polskiego komunalna 

51 Żyrowa Pałac ul. Korfantego 5 prywatna 

52 Żyrowa Brama wjazdowa na teren pałacowy ul. Korfantego prywatna 

53 Żyrowa Park pałacowy przy pałacu prywatna 

54 Żyrowa Budynki Gospodarcze na zapleczu 

pałacu I 

w otoczeniu pałacu prywatna 
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55 Żyrowa Budynki gospodarcze na zapleczu pa-

łacu II 

w otoczeniu pałacu prywatna 

56 Żyrowa Budynki gospodarcze na zapleczu pa-

łacu III - Kuźnia 

w otoczeniu pałacu prywatna 

57 Żyrowa Budynki gospodarcze na zapleczu pa-

łacu IV 

w otoczeniu pałacu prywatna 

58 Żyrowa Brama wjazdowa na folwark ul. Ogrodowa prywatna 

59 Żyrowa Budynek folwarczny na terenie folwarku prywatna 

60 Żyrowa Budynek gospodarczo - folwarczny na terenie folwarku prywatna 

61 Żyrowa Stajnia folwarczna na terenie folwarku prywatna 

62 Żyrowa Budynek Straży Pożarnej ul. Wojska  

Polskiego 14 

komunalna 

63 Zdzieszowice  Odfenolownia, ob. Szatnie i Dział Za-

opatrzenia Pracowniczego 

Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

64 Zdzieszowice Baterie Koksownicze nr 1 i 2 Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

65 Zdzieszowice Budynek Siłowni i Kotłowni Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

66 Zdzieszowice Budynek Administracyjny, tzw. „Stary 

Biurowiec” Budynek Siłowni i Kotłowni 

Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

67 Zdzieszowice Budynek Socjalny  Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

68 Zdzieszowice Benzolownia, ob. Warsztat Naprawczy  Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

69 Zdzieszowice Magazyn Soli Amoniakalnej, ob. Ma-

gazyn Modeli 

Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

70 Zdzieszowice Amoniakalnia, ob. Warsztat Brygady 

Remontów Terenowych  

Teren Zakładów Kok-

sowniczych „Zdzie-

szowice” 

prywatna 

 

Tabela nr 2. Wykaz obiektów skreślonych z dotychczasowej ewidencji zabytków:  

 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres 

Lokalizacja 

Przyczyna skreślenia 

1. Zdzieszowice Gorzelnia  ul. Fabryczna 61  Rozbiórka 

2. Krępna Dom ul. Zdzieszowicka 21 Rozbiórka 

3. Krępna Dom ul. Zdzieszowicka 26 Rozbiórka 

4. Oleszka Czworak Oleszka-Dalnie Rozbiórka 

5. Oleszka Dom  ul. Wiejska 49 Rozbiórka 

6. Rozwadza Sklep - dom ul. Korfantego 36 Rozbiórka 

7. Rozwadza Dom ul. Korfantego 17 Rozbiórka 

 

2. Obiekty i zespoły zabytkowe wpisane do re-

jestru zabytków Województwa Opolskiego: 

 

Obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków 

objęte są rygorami ochrony konserwatorskiej, wy-

nikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami. Odnośnie obiektów 

zabytkowych obowiązuje bezwzględny priorytet 

wymagań i ustaleń konserwatorskich nad wzglę-

dami wynikającymi z działalności inwestycyjnej. 

Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach 

wymagają pisemnego pozwolenia Opolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.  
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Tabela nr 3. Wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków Województwa Opolskiego:

  

Miejsco-

wość  

Obiekt Datowanie  Rejestr zabytków 

Jasiona Kościół parafialny p.w. św. Marii 

Magdaleny  

poł. XIV w., 1911 r. 833/64 z 05.05.1964  

Mogiły powstańców śląskich (na 

cmentarzu katolickim) 

 196/88 z 10.10.1988 

Rozwadza  Zespół pałacowy: 

Pałac  

Park 

XIX w.  

1007/65 z 05.07.1965 

127/85 z 03.07.1985 

Zdzieszowi-

ce 

Park pałacowy 4 ćw. XIX/XX w. 188/88 z 07.11.1988; 

Mogiła zbiorowa powstańców ślą-

skich (na cmentarzu katolickim), ul. 

Solownia 

162/87 z 17.09.1987 

Żyrowa Kościół par. p.w. św. Mikołaj 1300, 1 poł. XVIII w. 844/64 z 07.05.1964 

Zespół pałacowy: 

Pałac 

Park, 

XVII - XIX w. 

 

404/58 z 15.06.1958 

117/84 z 14.02.1985 

Folwark [6 budynków mieszkalnych, 

spichrz, stodoła, 3 budynki gospo-

darcze (obora, chlewnia)] 

XIX w. 

 

837/64 z 06.05.1964 

 

Kuźnia k. XIX w. 2019/76 z 23.08.1976 

 

VII. Zasady ochrony zabytków 
 

Ustala się następujące zasady ochrony obiek-

tów wpisanych do rejestru zabytków i podlegają-

cych ochronie konserwatorskiej na terenie Gminy 

Zdzieszowice: 

1. Wszystkie działania związane z obiektami 

wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującymi 

się w strefach ochrony konserwatorskiej w tym 

zmiany funkcji i przeznaczenia powinny uzyskać 

zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

2. Parki wpisane do rejestru zabytków i podle-

gające ochronie konserwatorskiej powinny być 

użytkowane przez użytkownika w sposób wyklu-

czający ich dewastację. 

3. Na terenie parków wpisanych do rejestru za-

bytków wprowadza się zakaz wyrębu oraz doko-

nywania nowych nasadzeń drzew bez zgody Wo-

jewódzkiego konserwatora zabytków. 

4. Obiekty o wartościach zabytkowych należy 

poddać restauracji i modernizacji z zachowaniem 

obecnej i projektowanej funkcji do wartości obiektu. 

5. Nowa zabudowa w sąsiedztwie obiektów za-

bytkowych winna być dostosowana do historycznej 

kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, 

skali i bryły zabudowy przy założeniu harmonijnego 

współistnienia elementów kompozycji historycznej  

i współczesnej oraz nawiązywać formami współcze-

snymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie mo-

że ona dominować nad zabudową historyczną, 

wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać 

istniejące już związki przestrzenne i planistyczne. 

 

6. Na terenie cmentarza należy prowadzić 

wszelkie działania zmierzające do zachowania na-

grobków. Dla terenów przylegających do granic 

cmentarza należy przyjąć zasadę zagospodarowa-

nia zapewniającą właściwą jego ekspozycję. 

7. W przypadku obiektów archeologicznych 

wszelkie działania prowadzi się w obrębie następu-

jących stref: 

- strefa ochrony czynnej „W”- obejmuje stanowi-

ska i obiekty wpisane do rejestru zabytków z prze-

znaczeniem do trwałego zachowania wraz z krajo-

brazem kulturowym, którego część stanowią. 

Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie strefy 

podlega uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Kon-

serwatorem Zabytków na etapie planowania, projek-

towania i wykonawstwa i jest podporządkowana 

wytycznym OWKZ, 

- strefa archeologicznej ochrony biernej - strefa 

archeologicznej ochrony konserwatorskiej obejmują-

ca stanowisko lub stanowiska archeologiczne (ślady 

osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska pro-

dukcyjne) zdefiniowane w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)  

i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6 ust. 1 

pkt 3 tej ustawy, znane z badań Archeologicznego 

Zdjęcia Polski, danych bibliograficznych i archiwal-

nych oraz inspekcji terenowych. Zasięg strefy został 

określony wraz z zakresem potencjalnego oddziały-

wania odnotowanych w terenie faktów osadniczych 

na krajobraz kulturowy. Strefa wprowadza zakaz 

dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analo-

giczne formy zmiany jego ukształtowania. Wszelka 

działalność inwestycyjna w obrębie strefy podlega 
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uzgodnieniu z Opolskim Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków na etapie planowania, projektowania  

i wykonawstwa i jest podporządkowana wytycznym 

OWKZ. 

 

VIII. Główne cele i zadania polityki gminnej 

związane z ochroną zabytków:  

 

1. Bieżące uaktualnianie gminnej ewidencji zabyt-

ków wynikające ze zmiany stanu faktycznego; 

2. Uzupełnianie kart ewidencyjnych o uzyskane 

dane i dokumentację fotograficzną. 

3. Udostępnianie informacji o zabytkach z terenu 

Gminy Zdzieszowice w postaci papierowych kart 

ewidencyjnych jak i na stronach internetowych  

w wersji elektronicznej. 

4. Okresowe przeglądy stanu zachowania i spo-

sobu wykorzystania zabytków w Gminie Zdzieszo-

wice. 

5. Wykorzystanie zasobów zabytkowych i walo-

rów Gminy. 

6. Zamieszczanie danych o zabytkach w broszu-

rach gminnych. 

7. Pomoc Grupom Odnowy Wsi z terenu Gminy 

Zdzieszowice w inwentaryzowaniu i utrwalaniu za-

sobów zabytkowych na terenie ich miejscowości. 

8. Włączenie problemów ochrony zabytków do 

systemu zadań strategicznych, wynikających z kon-

cepcji przestrzennego zagospodarowania Gminy. 

9. Podejmowanie rozwiązań zwiększających 

atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i inwestycyjnych. 

10. Zahamowanie procesów degradacji zabyt-

ków i doprowadzenie do poprawy stanu ich za-

chowania. 

11. Uwzględnienie wydatków na ochronę za-

bytków w budżecie Gminy. 

12. Dotacje z budżetu Gminy na prace konser-

watorskie i restauratorskie przy najcenniejszych 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

13. Promocja dziedzictwa kulturowego zwłasz-

cza zabytków w rozwoju turystyki. 

 

IX. Finansowanie 

 

Rada Gminy w uchwale budżetowej określa 

wysokość środków przeznaczonych na dotacje na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, położnych na terenie Gminy Zdzieszo-

wice. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie 

z uchwałą Nr LII/333/06 Rady Miejskiej w Zdzieszo-

wicach z dnia 12 września 2006 r. w sprawie 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, re-

stauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

 

7 

1333 

8 

UCHWAŁA NR XLI/293/09 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

z dnia 15 września 2009 r. 

 

w sprawie wysokości i podziału specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród 

organu prowadzącego i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  

w Gminie Zdzieszowice za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

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

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

i Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 103, 

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

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

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

i Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800), Rada 

Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje: 

 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1.1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla 

nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wycho-

wawcze i opiekuńcze w wysokości co najmniej  

1,5 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobo-

wych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-

szkolach Gminy Zdzieszowice. 

2. Nagrody przyznawane będą w terminie do 

14 października każdego roku z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej. W uzasadnionych wypadkach na-

grody mogą być przyznane w innym terminie. 

3. Nagrody wypłacane będą wraz z wynagrodze-

niem miesięcznym w pierwszym, następującym po 

Dniu Edukacji Narodowej terminie wypłat.  

 

§ 2. Ustala się następujący podział kwoty wy-

nikającej z § 1 ust. 1: 
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1. 30 % kwoty funduszu stanowi jeden fun-

dusz przeznaczony na nagrody organu prowadzą-

cego zwane Nagrodami Burmistrza planowane  

w budżecie BA-EO w Zdzieszowicach. 

2. 70 % stanowi fundusz Nagród Dyrektora 

planowany w poszczególnych placówkach. 

 

Rozdział II 

Tryb przyznawania nagród 

 

§ 3.1. Nagrody ze specjalnego funduszu mają 

charakter uznaniowy i przyznawane są za osią-

gnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

po przepracowaniu w szkole lub przedszkolu co 

najmniej roku. 

1) Nagroda Burmistrza Zdzieszowic może być 

przyznana nauczycielom i dyrektorom w oparciu  

o wnioski własne Burmistrza Zdzieszowic, dyrekto-

ra Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty 

oraz dyrektorów placówek zgodnie z obowiązująca 

procedurą; 

2) Nagroda Dyrektora może być przyznana  

w oparciu o wnioski własne zgodnie z obowiązują-

cą procedurą. 

2. Wysokość Nagrody Burmistrza nie może być 

wyższa od kwoty wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela dyplomowanego (z tytułem zawodo-

wym magistra z przygotowaniem pedagogicznym). 

3. Wysokość Nagrody Dyrektora nie może być 

wyższa od kwoty wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela mianowanego (z tytułem zawodowym 

magistra z przygotowaniem pedagogicznym). 

4. Wniosek o nagrodę powinien zawierać in-

formacje na temat kandydata (w tym: imię i na-

zwisko, miejsce pracy, staż pracy, ostatnią ocenę, 

stopień awansu) oraz uzasadnienie. 

 

Rozdział III 

Kryteria przyznawania nagród 

 

§ 4. Kryteria przyznawania nagród obejmują: 

1)  w zakresie pracy dydaktycznej i wycho-

wawczej: 

a) osiąganie dobrych wyników edukacyjnych, po-

twierdzonych w sprawdzianach i egzaminach 

uczniów, przeprowadzanych przez zewnętrzne insty-

tucje oświatowe,  

b) uzyskiwanie wymiernych efektów pracy dy-

daktyczno - wychowawczej w postaci osiąganych 

przez uczniów wyników w konkursach i olimpia-

dach przedmiotowych, zawodach sportowych itp. 

na szczeblach powyżej gminnego,  

c) posiadanie udokumentowanych osiągnięć  

w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce, 

d) podejmowanie działań innowacyjnych w za-

kresie wdrażania nowatorskich metod nauczania  

i wychowania,  

e) opracowywanie i rozpowszechnianie wła-

snych doświadczeń pedagogicznych w postaci 

autorskich programów i publikacji, 

f) inicjowanie różnorodnych działań rady peda-

gogicznej, mających na celu podnoszenie jakości 

pracy dydaktyczno - wychowawczej placówki; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej i wychowawczej: 

a) zapewnienie warunków do bezpiecznego reali-

zowania zadań placówki,  

b) zapewnienie pomocy i opieki uczniom będącym 

w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz 

pochodzącym z rodzin patologicznych lub zagrożo-

nych patologią, 

c) prowadzenie działalności mającej na celu prze-

ciwdziałanie i zwalczanie patologii społecznej, 

d) współpraca ze środowiskiem, szczególnie z ro-

dzicami mająca na celu ujednolicenie i wzbogacanie 

pozytywnego oddziaływania na uczniów,  

e) organizowanie współpracy z jednostkami sys-

temu ochrony zdrowia, policją, stowarzyszeniami itp. 

w zakresie przeciwdziałania patologii i niedostoso-

waniu społecznemu dzieci, 

f) prowadzenie znaczącej działalności wycho-

wawczej wpływającej na wszechstronny rozwój 

uczniów, 

g) podejmowanie działań wyzwalających aktyw-

ność i sprzyjających demokratyzacji społeczności 

szkolnej. 

3) w zakresie pozostałej działalności statutowej 

placówki oraz w obrębie zarządzania (dotyczy dyrek-

torów): 

a) tworzenie warunków dla prowadzenia prawi-

dłowego, bezpiecznego przebiegu działalności edu-

kacyjno - wychowawczej placówki, 

b) dbałość o wysoki poziom pracy placówki po-

przez realizację właściwej polityki kadrowej oraz 

organizację pracy sprzyjającej kreowaniu twór-

czych postaw wśród nauczycieli i uczniów, 

c) podnoszenie własnych kwalifikacji oraz po-

dejmowanie działań inspirujących zespół nauczy-

cielski do doskonalenia zawodowego,  

d) tworzenie i współtworzenie ciekawej oferty 

placówki, 

e) dbałość o bazę placówki, 

f) racjonalne wykorzystywanie środków budże-

towych oraz pozyskiwanie dodatkowych poprzez 

podejmowanie działań sprzyjających powstaniu do-

brego wizerunek placówki w środowisku, 

g) rzetelne i terminowe sporządzanie dokumenta-

cji obowiązującej w świetle aktualnych przepisów 

prawa. 

 

§ 5.1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza, należy 

składać do Biura Administracyjnego Ekonomiczne-

go do 30 września każdego roku. 

2. Wnioski o Nagrodę Dyrektora, należy składać 

w sekretariatach placówek oświatowych do 30 

września każdego roku. 
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  

w Zdzieszowicach Nr XXIV/160/04 z dnia 28 paź-

dziernika 2004 r. w sprawie wysokości i podziału 

specjalnego funduszu nagród oraz trybu i kryte-

riów przyznawania nagród organu prowadzącego  

i dyrektora dla nauczycieli zatrudnionych w pla-

cówkach oświatowych Gminy Zdzieszowice (szko-

ły, przedszkola) za ich osiągnięcia dydaktyczne  

i wychowawcze zmieniona uchwałą Nr LI/325/06 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 11 lipca 

2006 r. oraz uchwałą Nr XVI/117/07 Rady Miej-

skiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2007 r. 

z wyjątkiem § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1, które za-

chowują swoją moc do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia za 

wyjątkiem § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1, które wcho-

dzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

 

  Przewodnicząca Rady 

  Monika Wąsik- Kudla 
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UCHWAŁA NR XXVIII/207/2009 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

 

z dnia 28 października 2009 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2006 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r.  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zębowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

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

2572 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwa-

la, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/246/2006 w spra-

wie regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-

łych na terenie Gminy Zębowice § 2 ust. 3 otrzy-

muje brzmienie: „Wysokość stypendium szkolnego 

zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy 

dochodowej:  

1) grupa I - 100 % miesięcznie kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 li-

stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 

2) grupa II - 160 % miesięcznie kwoty, o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 li-

stopada 2005 r. o świadczeniach rodzinnych  

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 

od 1 listopada 2009 r. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Gabriela Buczek 
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POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 24 września 2009 r. 

 

w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  

Nr 1754 O Chmielowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – Prószków – etap II” 

 

pomiędzy: 

Gminą Prószków reprezentowaną przez: 

1) Zastępcę Burmistrza Prószkowa – Annę 

Wójcik 

a 

Powiatem Opolskim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:  

1)  Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa  

2)  Członek Zarządu - Krzysztof Wysdak  

 

Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1.1. Strony Porozumienia zobowiązują się do 

wspólnego sfinansowania zadania pod nazwą 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmie-

lowice – Prószków na odcinku Nowa Kuźnia – 

Prószków – etap II”. 

2. Strony Porozumienia określają koszt robót 

budowlanych i nadzoru inwestorskiego zadania 

wymienionego wyżej na łączną kwotę 

1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 

00/100)  

- Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zada-

nia w wysokości nie wyższej niż 350.000,00 zł 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

- Gmina Prószków pokryje koszty realizacji za-

dania w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Łączna wysokość nakładów partnerów w kwo-

cie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zło-

tych stanowić będzie 50 % wkładu własnego Po-

wiatu Opolskiego do realizacji projektu w 2010 r., 

zgłoszonego w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011  

(w skrócie NPPDL). 

 

§ 2. Powiat Opolski, jako Zamawiający ogłosi 

przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień pu-

blicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 

§ 3. Materiały przetargowe i organizację prze-

targu zapewni Powiat Opolski na własny koszt. 

 

§ 4.1. Gmina Prószków zobowiązuje się do 

przekazania w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. 

na rachunek Powiatu Opolskiego nr PKO BP S.A.  

I O/Opole nr 72 1020 3668 0000 5102 0015 

7123 kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdzie-

siąt tysięcy złotych) na realizację zadania.  

2. W przypadku nie uzyskania dofinansowania 

w ramach NPPDL Gmina Prószków nie jest zobo-

wiązana do przekazania dotacji, o której mowa  

w ust. 1, a porozumienie ulega rozwiązaniu. 

 

§ 5. W przypadku wyłonienia w postępowaniu 

przetargowym wykonawcy, który zaoferuje cenę 

niższą niż określoną w kosztorysie inwestorskim 

strony wyrażają zgodę na zwiększenie zakresu 

rzeczowego robót na zadaniu, do kwoty zadekla-

rowanej i określonej w § 1. 2. 

 

§ 6.1) Faktury za wykonane roboty wystawia-

ne będą przez Wykonawcę w całości na Powiat 

Opolski. 

2) Powiat Opolski przedłoży Gminie Prószków 

rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizo-

waniu i odbiorze zadania. 

3) Niewykorzystana część środków zostanie 

zwrócona w terminie do 21 dni od daty całkowite-

go rozliczenia. 

4) Ostateczne rozliczenie środków przeznaczo-

nych na wykonanie nastąpi przy zachowaniu zasa-

dy proporcjonalności w stosunku do wniesionych 

wkładów. 

 

§ 7. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od 

całej wartości robót i przechowywana na koncie 

Powiatu Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

 

§ 8. Nadzór nad prowadzonymi robotami pro-

wadzony będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych 

w Opolu. 

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozu-

mieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  
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§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

 

§ 11. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przy-

padku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną 

ze Stron Porozumienia, przy czym odstąpienie nie 

może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego i uzyskaniu dofinan-

sowania ze środków NPPDL. 

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone  

w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 

dwa dla Powiatu Opolskiego i jeden dla Gminy 

Prószków. 

 

Powiat Opolski   Gmina Prószków 

 

Przewodniczący  Zastępca Burmistrza 

Zarządu Powiatu  Anna Wójcik 

Henryk Lakwa 

 

Wicestarosta Opolski 

Krzysztof Wysdak 
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