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UCHWAŁA NR XXVI/141/2009
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO
z dnia 6 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w
z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

dnia 26
Dz. U.
związku
1998 r.

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu
Krapkowickiego uchwala, co następuje:
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§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i
wypłacania dodatków do wynagrodzenia: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych
składników wynikających ze stosunku pracy, o ile
nie zostały uregulowane w ustawie lub odrębnych
przepisach, przysługujących nauczycielom zatrudnionym w szkołach, poradni psychologiczno - pedagogicznej, centrum kształcenia ustawicznego, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki, zwany w dalszej treści uchwały Regulaminem.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 2.1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków w tym za
wysługę lat,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole –
należy przez to rozumieć szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
centrum kształcenia ustawicznego, prowadzone
przez Powiat Krapkowicki.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi niezależnie od stopnia jego awansu
zawodowego, który w półroczu poprzedzającym
przyznanie dodatku, wyróżnił się następującymi
osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi,
opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru pomocy
psychologiczno – pedagogicznej:
1) prowadził dodatkowe zajęcia z uczniami,
2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
w których osiągnęli wyróżniające wyniki (finaliści
i laureaci) lub prowadził zajęcia terapeutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży,
3) opracował i realizował własne programy autorskie,
4) prowadził lekcje w ramach hospitacji diagnozujących i inne zajęcia otwarte, w tym zajęcia z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub pracownikami instytucji pomocniczych,
5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,
6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku i regionie,
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7) przejawiał dużą aktywność w pracach rady
pedagogicznej, a szczególnie w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
8) systematycznie w sposób nowatorski dba
o rozwój swojego warsztatu pracy – w tym pracowni przedmiotowej, gabinetu terapeutycznego,
biblioteki, świetlicy,
9) pełnił dodatkowe funkcje związane z realizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego lub
organizacyjnego (np. przewodniczącego zespołu
przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej),
10) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych specyficznych dla danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej niewymienionych w pkt 1 - 9.
§ 4. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi także wtedy, gdy uzyskał on wysoką
jakość świadczonej pracy, wyróżniał się swoją postawą oraz zaangażowaniem w wykonywaniu
czynności i zajęć innych, niż określone w § 3,
w tym związanych z dokształcaniem, doskonaleniem, samokształceniem i współpracą ze środowiskiem społecznym szkoły, a w szczególności, gdy:
1) systematycznie podnosił swoje kwalifikacje
zawodowe, w tym:
a) podjął studia podyplomowe,
b) uzyskał dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
uprawniające do nauczania w drugiej lub trzeciej
specjalności lub dające inne uprawnienia,
c) uczestniczył w zorganizowanych formach doskonalenia,
d) podjął doskonalenie poprzez samokształcenie,
e) zdobytą wiedzę i umiejętności stosował
w praktyce pedagogicznej i dzielił się swym doświadczeniem z innymi nauczycielami,
f) diagnozował wyniki swej pracy, między innymi poprzez pomiar dydaktyczny,
g) uzyskał w okresie poprzedzającym awans zawodowy,
2) wzorowo wypełniał powierzone obowiązki
oraz rzetelnie prowadził dokumentację pracy,
3) nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami oraz pozyskał ich do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych w środowisku lub umiejętnie włączał rodziców do działań pomocowych względem dziecka,
4) wykonywał wyróżniająco inne czynności,
specyficzne dla danego rodzaju wykonywanych
zajęć niewymienionych w pkt 1 - 3.
5) podejmował w swej pracy problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
§ 5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, może otrzymać dodatek motywacyjny
za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej
przez siebie szkole, a w szczególności za:
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1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł
oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej, z wykorzystaniem możliwości obniżania kosztów własnych,
3) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji,
4) umiejętność racjonalnego planowania pracy
szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno –
wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz
doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,
6) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu
i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń,
7) skuteczne i różnorodne promowanie szkoły,
podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie,
8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierowniczych poprzez udział w formach doskonalenia,
9) prowadzenie wewnątrzszkolnego mierzenia
jakości pracy szkoły różnymi metodami oraz opracowanie raportu o jakości edukacji w szkole,
10) wprowadzenie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego z wyraźnie korzystnymi przeobrażeniami w poszczególnych obszarach pracy szkoły,
11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów
do udziału w olimpiadach przedmiotowych.
§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od stopnia spełniania przez nauczyciela
wymogów określonych szczegółowo w § 3, § 4
i § 5, a także od dodatkowych zadań zrealizowanych
i udokumentowanych przez nauczyciela.
§ 7.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie
może być wyższy niż 25% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono
funkcję dyrektora szkoły, nie może być wyższy niż
60 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane
nauczycielom w ramach środków przyznanych
przez organ prowadzący, nie niższych niż 4 % i nie
wyższych niż 5%, planowanego na dany rok osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.
§ 8.1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi
przyznaje dyrektor szkoły na czas określony nie
krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
dyrektora, dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Krapkowicki na czas określony w ust. 1.
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3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się nauczyciela na piśmie, a odpis pisma
przechowuje się w aktach osobowych.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
szkoły, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich
funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy.
§ 10.1. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
ustala się w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, według następujących zasad:
a) dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów od
10% do 40% wynagrodzenia zasadniczego,
b) dyrektor szkoły liczącej od 12 do 20 oddziałów od 20% do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
c) dyrektor szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów
od 30% do 60% wynagrodzenia zasadniczego,
d) dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej od 10% do 50% wynagrodzenia zasadniczego,
e) wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 20 oddziałów od 10% do 40% wynagrodzenia zasadniczego,
f) wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 20 oddziałów od 15% do 45% wynagrodzenia zasadniczego,
g) kierownik kształcenia praktycznego od 10%
do 25% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
opiekuna stażu nauczyciela stażysty dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości 55 zł miesięcznie.
3. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego dodatek
funkcyjny przysługuje w wysokości 40 zł miesięcznie.
4. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna
stażu, nad co najmniej dwoma nauczycielami przyznaje się jeden dodatek funkcyjny w wysokości
75 zł miesięcznie.
5. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy przyznaje się dodatek funkcyjny w
wysokości od 30 zł do 50 zł, w zależności od zadań wynikających z prowadzenia klasy.
§ 11. Dodatek funkcyjny, określony w § 10 ust. 1,
przysługuje nauczycielowi w okresie pełnienia funkcji
określonych w § 9.
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§ 12.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję
opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego przysługuje dodatek funkcyjny,
w okresie pełnienia tej funkcji.
2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela.
3. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem
rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela.
§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu
powierzenia wychowawstwa klasy nauczycielowi
bez względu na stopień awansu zawodowego.
§ 14.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Starosta Krapkowicki, a dla
nauczyciela w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze dyrektor szkoły.
2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach
osobowych nauczyciela.
3. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu
sprawowania funkcji opiekuna stażu, wypłacany jest
w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/22 stawki,
określonej w § 10 ust. 2, 3, 4, przez liczbę dni roboczych sprawowania tej funkcji, w przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach trudnych dodatek przysługuje w wysokości
do 12% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach uciążliwych dodatek przysługuje w wysokości
do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia, cały obowiązujący
go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje
w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia
tylko część obowiązkowego wymiaru zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje
w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
5. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
Starosta Krapkowicki biorąc pod uwagę stopień
trudności, uciążliwości dla zdrowia realizowanych
zadań lub wykonywanych prac.
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Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
§ 16. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa, dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, według
norm ustalonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli, przez miesięczną
liczbę godzin, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a powyżej 0,5 godziny liczy się jak pełną godzinę.
§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczęcia i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 18. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności pracy nauczyciela
lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach,
w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 19.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za czas efektywnie przepracowany.
2. Godziny ponadwymiarowe niezrealizowane
przez nauczyciela z winy pracodawcy, traktuje się
jako godziny faktycznie odbyte.
Rozdział 6
Dodatek za wysługę lat
§ 20. Dodatek za wysługę lat przysługuje po
udokumentowaniu stażu pracy:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
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wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
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Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 23. W przypadku rozwiązania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć ponadwymiarowych następuje z datą ustania stosunku pracy.

§ 21. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 24. Traci moc uchwała Nr XXIII/122/2008 Rady
Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 13
lutego 2009 r. Nr 10, poz. 135).

§ 22. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku
za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa
nauczycielowi – dyrektor szkoły, a dyrektorowi –
Starosta Krapkowicki.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego.
§ 26. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą od
24 kwietnia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Krystian Komander
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UCHWAŁA NR XXII/147/09
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz dodatku mieszkaniowego, a także niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), w związku
z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu
Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość,
szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagradzania: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku
mieszkaniowego, a także innych składników wynikających ze stosunku pracy, o ile nie zostały uregulowane w ustawie lub odrębnych przepisach, przysługujących nauczycielom zatrudnionym w szkołach,
poradniach psychologiczno - pedagogicznych i do-

mach dziecka, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Opolski, zwany w dalszej treści uchwały
Regulaminem.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 2.1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki przyznawania tych dodatków w tym za
wysługę lat,
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3) szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
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2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć szkołę podstawową specjalną, gimnazjum w tym specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie psychologiczno - pedagogiczne i domy dziecka prowadzone przez Powiat
Opolski.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 3. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi niezależnie od stopnia jego awansu
zawodowego, który w półroczu, poprzedzającym
przyznanie dodatku, wyróżnił się następującymi
osiągnięciami dydaktycznymi, wychowawczymi,
opiekuńczymi lub osiągnięciami z obszaru pomocy
psychologiczno - pedagogicznej:
1) prowadził dodatkowe zajęcia z uczniami,
2) przygotował uczniów do udziału w olimpiadach,
konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
w których osiągnęli wyróżniające wyniki (finaliści
i laureaci) lub prowadził zajęcia terapeutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci i młodzieży,
3) opracował i realizował własne programy autorskie,
4) prowadził lekcje w ramach hospitacji diagnozujących i inne zajęcia otwarte, w tym zajęcia
z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub pracownikami instytucji pomocniczych,
5) podejmował działalność innowacyjną i nowatorską,
6) organizował imprezy promujące szkołę w środowisku i regionie,
7) przejawiał dużą aktywność w pracach rady
pedagogicznej, a szczególnie w prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
8) systematycznie w sposób nowatorski dba
o rozwój swojego warsztatu pracy- w tym pracowni przedmiotowej, gabinetu terapeutycznego, biblioteki, świetlic,
9) pełnił dodatkowe funkcje związane z realizacją
procesu dydaktyczno - wychowawczego lub organizacyjnego (np. przewodniczącego zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego lub organizacji młodzieżowej),
10) wykonywał inne czynności w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych specyficznych dla danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno - pedagogicznej niewymienionych w pkt 1 - 9.
§ 4. Dodatek motywacyjny może być przyznany
nauczycielowi także wtedy, gdy uzyskał on wysoką
jakość świadczonej pracy, wyróżniał się swoją postawą oraz zaangażowaniem w wykonywaniu
czynności i zajęć innych, niż określone w § 3,
w tym związanych z dokształcaniem, doskonaleniem, samokształceniem i współpracą ze środowiskiem społecznym szkoły a w szczególności, gdy:
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1) systematycznie podnosił swoje kwalifikacje
zawodowe, w tym;
a) podjął studia podyplomowe,
b) uzyskał dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
uprawniające do nauczania w drugiej lub trzeciej
specjalności, lub dające inne uprawnienia,
c) uczestniczył w zorganizowanych formach doskonalenia,
d) podjął doskonalenie poprzez samokształcenie,
e) zdobytą wiedzę i umiejętności stosował w
praktyce pedagogicznej i dzielił się swym doświadczeniem z innymi nauczycielami,
f) diagnozował wyniki swej pracy, między innymi poprzez pomiar dydaktyczny,
g) uzyskał kolejny stopień awansu zawodowego,
2) wzorowo wypełniał powierzone obowiązki
oraz rzetelnie prowadzi dokumentację pracy,
3) nawiązał ścisłą współpracę z rodzicami oraz pozyskał ich do realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych w środowisku lub umiejętnie włączał rodziców do działań pomocowych względem dziecka,
4) wykonywał wyróżniająco inne czynności,
specyficzne dla danego rodzaju wykonywanych
zajęć niewymienionych w pkt 1 - 3.
5) podejmował w swej pracy problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
§ 5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, może otrzymać dodatek motywacyjny
za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej
przez siebie szkole, a w szczególności za:
1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno - gospodarczą szkoły,
2) racjonalne
gospodarowanie
przyznanymi
środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych
źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny
finansowej, z wykorzystaniem możliwości obniżania
kosztów własnych,
3) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji,
4) umiejętność racjonalnego planowania pracy
szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz
doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,
6) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu
i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń,
7) skuteczne i różnorodne promowanie placówki,
podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie,
8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierowniczych poprzez udział w formach doskonalenia,
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9) prowadzenie wewnątrzszkolnego mierzenia
jakości pracy szkoły różnymi metodami oraz opracowanie raportu o jakości edukacji w szkole,
10) wprowadzenie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego z wyraźnie korzystnymi przeobrażeniami na poszczególnych obszarach pracy szkoły,
11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów
do udziału w olimpiadach przedmiotowych.
§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego uzależniona jest od stopnia spełniania przez nauczyciela
wymogów określonych szczegółowo w § 3, § 4
i § 5, a także od dodatkowych zadań zrealizowanych i udokumentowanych przez nauczyciela.
§ 7.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie
może być wyższy niż 25% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję wicedyrektora szkoły nie
może być wyższy niż 45% jego wynagrodzenia
zasadniczego.
3. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, nie może być wyższy
niż 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane
nauczycielom w ramach środków przyznanych
przez organ prowadzący nie niższych niż 5% planowanego funduszu wynagrodzeń zasadniczych
nauczycieli.
5. Środki, o których mowa w ust. 4, zwiększa
się o środki przeznaczone na dodatek motywacyjny
dla dyrektora szkoły.
§ 8.1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi
przyznaje dyrektor szkoły na czas określony nie
krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję
dyrektora, dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Opolski na czas określony w ust. 1.
3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się nauczyciela na piśmie, a odpis pisma
przechowuje się w aktach osobowych.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 9. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora
szkoły, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze, przewidziane w statucie szkoły oraz innym nauczycielom z tytułu sprawowania przez nich
funkcji opiekuna stażu, bądź powierzenia im wychowawstwa klasy.
§ 10.1. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
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ustala się w stosunku procentowym do wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela według następujących zasad:
a) dyrektor szkoły liczącej
do 11 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej
od 12 do 20 oddziałów
c) dyrektor szkoły liczącej
powyżej 20 oddziałów
d) dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej
e) wicedyrektor szkoły
liczącej do 11 oddziałów
f) wicedyrektor szkoły
liczącej od 12 do 20 oddziałów
g) wicedyrektor szkoły
liczącej powyżej 20 oddziałów
h) kierownik internatu
liczącego:
- do 140 wychowanków,

od 10% do 65% wynagrodzenia zasadniczego,
od 20% do 70% wynagrodzenia zasadniczego,
od 30% do 75% wynagrodzenia zasadniczego,
od 10% do 45% wynagrodzenia zasadniczego,
od 10% do 45% wynagrodzenia zasadniczego,
od 15% do 55% wynagrodzenia zasadniczego,
od 20% do 65% wynagrodzenia zasadniczego,

od 10% do 35% wynagrodzenia zasadniczego,
- od 141 wychowanków
od 10% do 45% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
opiekuna stażu nauczyciela stażysty dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości 60 zł miesięcznie.
3. Nauczycielom, którym powierzono funkcję
opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego dodatek
funkcyjny przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie.
4. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna
stażu, nad co najmniej dwoma nauczycielami przyznaje się jeden dodatek funkcyjny w wysokości
100 zł miesięcznie.
5. Nauczycielom z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy przyznaje się dodatek funkcyjny
w wysokości od 30 zł do 80 zł, w zależności od
zdań wynikających z prowadzenia klasy.
§ 11. Dodatek funkcyjny, określony w § 10
ust. 1, przysługuje nauczycielowi w okresie pełnienia funkcji określonych w § 9.
§ 12.1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję
opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego przysługuje dodatek funkcyjny,
w okresie pełnienia tej funkcji.
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2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu
przez nauczyciela.
3. Prawo do dodatku przysługuje na nowo z dniem
rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela.
4. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu
sprawowania funkcji opiekuna stażu, wypłacany jest
w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/22 stawki,
określonej w § 10 ust. 2, 3, 4, przez liczbę dni roboczych sprawowania tej funkcji, w przypadku jej pełnienia przez niepełny miesiąc kalendarzowy.

zasadniczego za każdą godzinę pracy zrealizowaną
w tych warunkach.
4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora
Starosta Opolski biorąc pod uwagę stopień trudności, uciążliwości dla zdrowia realizowanych zadań
lub wykonywanych prac.

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje z tytułu
powierzenia wychowawstwa klasy nauczycielowi
bez względu na stopień awansu zawodowego.

§ 16. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnego zastępstwa, dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, według
norm ustalonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta
Nauczyciela, oblicza się dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, wynikającą z tabeli, przez miesięczną
liczbę godzin, będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez
4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,
a powyżej 0,5 godziny liczy się jak pełną godzinę.

§ 14.1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Starosta Opolski, a dla nauczyciela
w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela pełniącego
inne stanowiska kierownicze dyrektor szkoły.
2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach
osobowych nauczyciela.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 15.1. Nauczycielom wykonującym pracę
w trudnych warunkach pracy, o których mowa w § 8
pkt 2,3,8,16,18,19 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), dodatek przysługuje w wysokości do 5% wynagrodzenia
zasadniczego za każdą godzinę pracy zrealizowaną
w tych warunkach.
2. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych
warunkach pracy, o których mowa w § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, dodatek
przysługuje w wysokości do 30% wynagrodzenia
zasadniczego za każdą godzinę pracy zrealizowaną
w tych warunkach.
3. Nauczycielom wykonującym pracę w warunkach uciążliwych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, dodatek
przysługuje w wysokości do 30% wynagrodzenia

Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

§ 17. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel
nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczęcia i kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 18. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się
lub kończą w środku tygodnia- za podstawę ustalenia godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w
art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42
ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§ 19.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
2. Godziny ponadwymiarowe nie zrealizowane
przez nauczyciela z winy pracodawcy, traktuje się
jako godziny faktycznie odbyte.
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Rozdział 6
Dodatek za wysługę lat
§ 20. Dodatek za wysługę lat przysługuje po
udokumentowaniu stażu pracy:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
§ 21. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności
w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek
choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
§ 22. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku
za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa
nauczycielowi – dyrektor szkoły, a dyrektorowi –
Starosta Opolski.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 23. Dodatek mieszkaniowy zwany w dalszej
treści uchwały dodatkiem przysługuje nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze
nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru
zajęć w szkołach położonych na terenach wiejskich
oraz w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców.
§ 24.1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 23,
przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od
liczby członków rodziny.
2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1,
zalicza się nauczyciela i jego współmałżonka oraz
wspólnie z nim zamieszkujące dzieci pozostające na
jego utrzymaniu, kontynuujące naukę nie dłużej niż do
ukończenia 25 roku życia.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, wraz z nim zamieszkującemu, przysługuje jeden dodatek. Małżonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im dodatek.
4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
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§ 25.1. Dodatek przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela.
2. Wniosek powinien zawierać oświadczenie
o członkach rodziny, o których mowa w § 24 oraz
daty urodzenia dzieci.
§ 26. Dodatek przysługuje w wysokości:
1) 48 zł – dla nauczyciela, którego rodzina składa się z jednej osoby,
2) 58 zł - dla nauczyciela, którego rodzina składa
się z dwóch osób,
3) 68 zł - dla nauczyciela, którego rodzina składa
się z trzech osób,
4) 78 zł - dla nauczyciela, którego rodzina składa
się z czterech osób,
5) 88 zł dla nauczyciela, którego rodzina składa
się z pięciu osób,
6) 98 zł dla nauczyciela, którego rodzina składa
się z więcej niż pięć osób.
§ 27. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor
szkoły, a dyrektorowi szkoły Starosta Opolski.
§ 28. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej,
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej
niż do końca okresu, na który umowa zastała zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
§ 29.1. Wypłata przysługującego dodatku ulega
zawieszeniu na okres trwającego dłużej niż jeden
miesiąc urlopu bezpłatnego nauczyciela.
2. Wznowienie wypłaty po ustaniu przyczyny
zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku.
Postanowienia końcowe
§ 30. Dodatki motywacyjny i funkcyjny ulegają
proporcjonalnie zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień
nieobecności w pracy z powodu niezdolności do
pracy wskutek choroby, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku rehabilitacyjnego, lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, albo innym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
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§ 31. W przypadku rozwiązania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych godzin zajęć ponadwymiarowych następuje z datą ustania stosunku pracy.
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sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku
mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2009 r. Nr 5, poz. 73).

§ 32.1. Regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli począwszy od dnia 1 maja
2009 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Opolskiego i dyrektorom szkół.

§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

§ 33. Traci moc uchwała Nr XIX/124/08 Rady
Powiatu Opolskiego z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy569
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UCHWAŁA NR XLIV/399/09
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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;
Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458), art. 17 ust. 4
i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; zm.:
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781;
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
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 i Nr 181, poz.
1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33), po uzyskaniu pozytywnej opinii Opolskiego Kuratora Oświaty, Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się plan sieci publicznych szkół
podstawowych oraz granice ich obwodów z następującymi siedzibami i strukturami organizacyjnymi:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu,
ul. B. Chrobrego 13 z kl. I - VI;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu,
ul. Kamienna 2 z kl. I - VI;

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w
ul. Robotnicza 22 z kl. I - VI;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w
ul. Poprzeczna 16 z kl. I - VI;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w
ul. Lompy 1 z kl. I - VI.
2. Granice obwodów publicznych szkół
wowych określa załącznik nr 1 do niniejszej
ły.

Brzegu,
Brzegu,
Brzegu,
podstauchwa-

§ 2.1. Ustala się plan sieci publicznych gimnazjów oraz granice ich obwodów z następującymi
siedzibami i strukturami organizacyjnymi:
1) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Brzegu, ul. Oławska 2 z kl. I - III;
2) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzegu, ul. Poprzeczna 16 z kl. I - III;
3) Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu, ul. Bohaterów Monte Cassino 14 z kl. I – III;
4) Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu, ul. Lompy 1 z kl. I – III.
2. Granice obwodów publicznych gimnazjów
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miasto Brzeg.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 32

– 2176 –

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/399/09
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 marca 2009 r.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych
Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu
Do obwodu szkoły należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. 6-go Lutego
2. B. Chrobrego
3. B. Głowackiego
4. Błonie
5. Cegielniana
6. Długa
7. Fabryczna
8. Jana Pawła II
9. Kępa Młyńska
10. Kolejowa
11. Kotlarska
12. Krakusa
13. Ks. Jerzego Popiełuszki
14. Lekarska

15. Na Grobli
16. Nadbrzeżna
17. Nysańska
18. Piastowska
19. Pl. Drzewny
20. Plac Dworcowy
21. Rzemieślnicza
22. Spacerowa
23. Strzelecka
24. Szkolna
25. Towarowa
26. Trzech Kotwic
27. Wał Śluzowy
28. Wł. Łokietka
Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu

Do obwodu szkoły należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. A. Mickiewicza
2. Blacharska
3. Boh. Monte Cassino
4. Chorążych
5. Cmentarna
6. Dzierżonia
7. Herberta
8. Kamienna
9. Kapucyńska
10. Kościelna
11. Kowalska
12. Kruszyńska
13. Krzyszowica
14. Ks. Jerzego II Piasta
15. M. Reja
16. Mleczna
17. Mossora

18. Nowy Rynek
19. Ofiar Katynia
20. Pierwszej Brygady
21. Piwowarska
22. Pl. Polonii Amerykańskiej
23. Plac Koszarowy
24. Plac Kościelny
25. Polna
26. Polska
27. Powstańców Śląskich
28. Rybacka
29. Saperska
30. Stare Koszary
31. Wita Stwosza
32. Wł. Sikorskiego
33. Wysoka
34. Zakonnic
35. Ziemi Tarnowskiej
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Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu
Do obwodu szkoły należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Gen. Andersa
2. Armii Krajowej
3. 3-go Maja
4. A. Fredry
5. Cisowa
6. E. Plater

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Młynarska
Modrzewiowa
Myczkowskiego
Nadodrzańska
Panieńska
Pl. Bramy Wrocławskiej

7. G. Zapolskiej
8. Garbarska
9. Hetm. Tarnowskiego
10. J. Kilińskiego
11. J. Kochanowskiego
12. J. Kusocińskiego
13. J. Sobieskiego
14. Jabłkowa
15. Jaśminowa
16. Jodłowa
17. Kasztanowa
18. Króla Jana III
19. Krótka
20. Ks. Kard. Wyszyńskiego
21. Lechicka
22. Legionistów
23. Lipowa
24. M. Konopnickiej
25. Marysieńki
26. Marsz. J. Piłsudskiego

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Pl. Nad Odrą
Planty
Platanowa
Pl. Młynów
Robotnicza
Różana
Rynek
Rzeźnicza
Słowiańska
Staromiejska
Sukiennice
Szpitalna
Św. Jadwigi
Topolowa
Wiedeńska
Wierzbowa
Wł. Jagiełły
Włościańska
Wojska Polskiego

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu
Do obwodu szkoły należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. 1-go Maja
2. A. Asnyka
3. A. Struga
4. B. Prusa
5. Bohaterów Westerplatte
6. C.K. Norwida
7. Ciepłownicza
8. Cz. Janczarskiego
9. Działkowa
10. E. Orzeszkowej
11. Elektryczna
12. G. Morcinka
13. Gaj
14. Gdańska
15. Gen. Grota Roweckiego
16. Górnośląska
17. Grudziądzka
18. J. Brzechwy
19. J. Kani
20. J. Korczaka
21. J. Słowackiego
22. J. Tuwima
23. K. Makuszyńskiego

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
43.
43.
44.
45.

K. Szymanowskiego
K. Tetmajera
Katowicka
Korfantego
Ks. K. Makarskiego
M. Dąbrowskiej
M. Kopernika
M. Porazińskiej
M. Skłodowskiej
M. Szancera
Mjr. Sucharskiego
O. Dłuskiego
Pl. Dąbrowskiego
Poprzeczna
Poznańska
Ptasia
Składowa
St. Żeromskiego
Starobrzeska
T. Kościuszki
Wł. Broniewskiego
Wł. Reymonta
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Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu
Do obwodu szkoły należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Chocimska
2. Cicha
3. Dębowa
4. Drzymały
5. F. Chopina
6. Filozofów
7. Górna
8. Grunwaldzka
9. J. Lompy
10. Jezuitów
11. Karłowicza
12. Krzywa
13. Kwiatowa
14. Liliowa
15. Lwowska
16. Małujowicka
17. Mały Rynek

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Oławska
Orla
Pańska
Partyzantów
Plac Moniuszki
Plac Zamkowy
Pomorska
Prochowa
S. Wyspiańskiego
Słoneczna
Sportowa
Wileńska
Wojciecha
Wolności
Wrocławska
Zamkowa
Zielona
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/399/09
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 27 marca 2009 r.

Granice obwodów publicznych gimnazjów
Obwód Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu ul. Oławska 2
Do obwodu gimnazjum należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Armii Krajowej
2. Błonie
3. Cegielniana
4. Chrobrego
5. Chopina
6. Cisowa
7. Długa
8. Filozofów
9. Fredry
10. Garbarska
11. Grobli
12. Górna
13. Jabłkowa
14. Św. Jadwigi
15. Władysława Jagiełły
16. Jana Pawła II
17. Jaśminowa
18. Jezuitów
19. Jodłowa
20. Kapucyńska
21. Kasztanowa
22. Kochanowskiego
23. Konopnickiej
24. Krakusa
25. Krótka
26. Lechicka

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Legionistów
Lekarska
Liliowa
Lipowa
3-go Maja
Mleczna
Młynarska
Modrzewiowa
Nadbrzeżna
Nadodrzańska
Oławska
Panieńska
Pańska
Partyzantów
Piłsudskiego
Plac Bramy Wrocławskiej
Plac Drzewny
Plac Młynów
Plac Moniuszki
Plac nad Odrą
Plac Zamkowy
Planty
Platanowa
E. Plater
Ks. J. Popiełuszki
Prochowa

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Robotnicza
Różana
Rynek
Rzeźnicza
Słowiańska
Staromiejska
Sukiennice
Strzelecka
Szpitalna
Hetmana Tarnowskiego
Topolowa
Wał Śluzowy
Wierzbowa
Wojska Polskiego
Wrocławska
Zamkowa
Zapolskiej
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Obwód Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzegu, ul. Poprzeczna 16
Do obwodu gimnazjum należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Asnyka

26. Morcinka

2. Broniewskiego

27. Norwida

3. Brzechwy

28. Orzeszkowej

4. Bohaterów Westerplatte

29. Plac Dąbrowskiego

5. Ciepłownicza

30. Poprzeczna

6. Dąbrowskiej

31. Porazińskiej

7. Dłuskiego

32. Poznańska

8. Działkowa

33. Prusa

9. Elektryczna

34. Ptasia

10. Gaj

35. Reymonta

11. Gdańska

36. Gen. Grota Roweckiego

12. Górnośląska

37. Składowa

13. Grudziądzka

38. Skłodowskiej

14. Janczarskiego

39. Słowackiego

15. Kani

40. Sobieskiego

16. Katowicka

41. Starobrzeska

17. Kopernika

42. Struga

18. Korczaka

43. Mjr. Sucharskiego

19. Korfantego

44. Szancera

20. Kościuszki

45. Szymanowskiego

21. Króla Jana III

46. Tetmajera

22. 1-go Maja

47. Tuwima

23. Ks. K. Makarskiego

48. Wiedeńska

24. Marysieńki

49. Włościańska

25. Makuszyńskiego

50. Żeromskiego

Gimnazjum nr 3 w Brzegu, ul. Boh. Monte Cassino 14

Do obwodu gimnazjum należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Blacharska

5. Fabryczna

2. Chorążych

6. Głowackiego

3. Cmentarna

7. Herberta

4. Dzierżonia

8. Księcia Jerzego II Piasta
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9. Kamienna

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

10. Kępa Młyńska
11. Kolejowa
12. Kościelna
13. Kotlarska
14. Kowalska
15. Kruszyńska
16. Krzyszowica
17. Lekarska
18. 6-go Lutego
19. Władysława Łokietka
20. Mickiewicza
21. Mossora
22. Bohaterów Monte Cassino
23. Nowy Rynek
24. Nysańska
25. Ofiar Katynia
26. Piastowska
27. Pierwszej Brygady
28. Piwowarska
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Plac Dworcowy
Plac Koszarowy
Plac Kościelny
Plac Polonii Amerykańskiej
Polna
Polska
Powstańców Śląskich
Reja
Rybacka
Rzemieślnicza
Saperska
Sikorskiego
Spacerowa
Stare Koszary
Szkolna
Towarowa
Trzech Kotwic
Wita Stwosza
Wysoka
Zakonnic
Ziemi Tarnowskiej

Obwód Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu, ul. Lompy 1

Do obwodu gimnazjum należą ulice Gminy Miasta Brzegu:
1. Generała Andersa

14. Małujowicka

2. Cicha

15. Mały Rynek

3. Chocimska

16. Myczkowskiego

4. Dębowa

17. Orla

5. Drzymały

18. Pomorska

6. Grunwaldzka

19. Słoneczna

7. Karłowicza

20. Sportowa

8. Kilińskiego

21. Wileńska

9. Krzywa

22. Wojciecha

10. Kusocińskiego

23. Wolności

11. Kwiatowa

24. Wyspiańskiego

12. Lompy

25. Ks. Kard. Wyszyńskiego

13. Lwowska

26. Zielona
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UCHWAŁA NR XXXI/218/2009
RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 406 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustala się „Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom
fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących
z obiektów budowlanych”, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięć, polegających na demontażu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z budynków posadowionych na nieruchomościach położonych na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zwanego dalej GFOŚiGW.
3. Pomoc udzielana osobom fizycznym, będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej może być udzielona, wyłącznie na potrzeby
niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
§ 2.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub mające tytuł
prawny do władania nieruchomością na podstawie
umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na
terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
2. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac określonych
w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku budynku lub nieruchomości, do
których prawo własności posiada kilka osób, należy
dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz oświad-

czenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
§ 3.1. Dofinansowaniu będą podlegały koszty
wynikające z realizacji przedsięwzięć związanych
z usuwaniem materiałów (wyrobów) i utylizacji
odpadów zawierających azbest powstających przy:
1) wymianie lub likwidacji pokryć dachowych,
elewacji obejmujących:
a) demontaż materiałów zawierających azbest,
b) zabezpieczeniu odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) załadunek, transport i utylizację odpadów,
d) oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego;
2) likwidacji elementów budowlanych i wyposażenia, obejmujących:
a) załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.
2. Dofinansowaniu nie podlegają:
a) koszty obejmujące wykonanie dokumentacji
projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz
opłaty skarbowe,
b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wykonawcę.
3. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów
realizacji zadań określonych w ust. 1, po ich zakończeniu.
4. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo dla
danego wnioskodawcy, określonego w § 2, w danym
roku budżetowym na jeden obiekt budowlany, do
wartości określonej jako 100% kosztów udokumentowanych, nie więcej jednak niż 10.000 zł.
5. Dofinansowanie nie przysługuje osobom fizycznym, które we własnym zakresie wywiozły
odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć
dachowych lub elewacji budynków.
6. Dofinansowanie udzielane jest wyłącznie
w przypadku wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, przez przedsiębiorcę posiadającego
decyzję Starosty Opolskiego zezwalającą na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
7. Łączna kwota przyznanych dofinansowań nie
może przekroczyć wysokości środków przewidzia-
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nych na ten cel w GFOŚiGW w danym roku budżetowym.
§ 4. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby
fizyczne, które przedłożyły Wójtowi Gminy Dobrzeń
Wielki informację o wyrobach zawierających
azbest, zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 października 2003 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania
azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).
§ 5.1. Dotacje przyznawane są w kolejności
składania kompletnych wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel
w planie wydatków GFOŚiGW Gminy Dobrzeń
Wielki na dany rok budżetowy, po przyjęciu przez
Radę Gminy Dobrzeń Wielki uchwały budżetowej
lub uchwały zmieniającej budżet.
2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w GFOiGW
w danym roku środki będą wypłacane w pierwszej
kolejności w roku następnym, bez prawa do odsetek za zwłokę w ich wypłacie.
§ 6.1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania winny po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, określonego w § 3 ust. 1, złożyć kompletny wniosek do Urzędu Gminy w Dobrzeniu
Wielkim według wzoru określonego w załączniku
nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a) aktualny dokument potwierdzający tytuł
prawny do nieruchomości,
b) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3
niniejszego Regulaminu,
c) oświadczenie wnioskodawcy, iż obiekty
i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095
z późn. zm.), według wzoru określonego w załączniku nr 2 do uchwały,
d) kopię informacji, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały,
e) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną
zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.
649) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
f) kopię dokumentu potwierdzającego przyjęcie
zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez
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Wydział Budownictwa Starostwa Opolskiego
w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
g) kopię oraz oryginał do wglądu faktury VAT
wystawionej przez przedsiębiorcę, o którym mowa
w § 3 pkt 6, za usuniecie i utylizację odpadów
zawierających azbest,
h) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości
wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu z pyłu
azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa
w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt, innych elementów budowlanych oraz ciężaru materiałów zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych
z obiektu budowlanego (terenu działki) i przetransportowanych na uprawnione składowisko, według
wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały,
i) kopię imiennego dowodu za składowanie ww.
odpadów na uprawnionym składowisku,
j) kopię decyzji zezwalającej przedsiębiorcy wykonującemu usługi, na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zawierającymi azbest.
§ 7.1. Do rozpatrywania wniosków, o których
mowa w § 6 ust. 1, Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
powoła Komisję, składającą się z pracowników
Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
2. Decyzję o przydzieleniu dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki na podstawie
przedłożonej przez Komisję pisemnej oceny.
§ 8.1. Po złożeniu wniosku przedstawiciel Urzędu sprawdza jego kompletność.
2. W przypadku braków formalnych Wójt wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. Nieuzupełnienie bądź niewłaściwe uzupełnienie wniosku skutkuje jego odrzuceniem.
4. Kompletny wniosek kierowany jest do Komisji.
5. Komisja dokonuje oględzin przedsięwzięcia
i sporządza z tej czynności protokół.
6. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, Wójt
informuje wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania.
7. Kwota dofinansowania wypłacana jest w terminie 30 dni po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji,
z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.
§ 9.1. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie,
której wniosek nie został uwzględniony nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
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2. Dofinansowanie podlega natychmiastowemu
zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi
w przypadku złożenia fałszywych dokumentów.
§ 10. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Dobrzeniu
Wielkim ma prawo kontroli przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.

Poz. 571

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik

Załącznik nr 1
do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

Wniosek
o przyznanie dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko ...................................................................................................................................
Nr dowodu osobistego .........................................................................................................................
Wydany przez ................................................................................................... ..................................
Adres zamieszkania
Ulica ............................................................................................ nr domu .................. ......................
Miejscowość ................................................................................................................. .....................
Kod pocztowy ..................................... poczta ................................................... .................................
Telefon kontaktowy .......................................................................................................... ..................
Nr rachunku bankowego ......................................................................................................................
2. Lokalizacja planowanych prac ............................................................................................... ........
.........................................................................................................................................................
Obręb i nr działki .......................................................................................................... .......................
3. Rodzaj wyrobów zawierających azbest .................................................................................. .........
............................................................................................................................. ............................
4. Powierzchnia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest .................................................. m2
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5. Nazwa przedsiębiorcy, któremu zlecono wykonanie prac: ......................................................... ........
........................................................................................................................................ .................
6. Termin wykonania prac ........................................................................................... .....................

....................................................................
(data i podpis Wnioskodawcy)

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
UWAGA:
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia określony został na stronie 2 wniosku.
Załączniki do wniosku:
1. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
2. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac.
3. W przypadku budynku lub nieruchomości, do których prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu wskazanemu współwłaścicielowi.
4. Oświadczenie wnioskodawcy, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest
nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).
5. Kopia informacji przedłożonej Wójtowi Gminy w Dobrzeniu Wielkim o wyrobach zawierających azbest,
zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października
2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r.
Nr 192, poz. 1876).
6. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wykonaną zgodnie
ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
7. W przypadku wymiany lub likwidacji pokrycia dachowego, elewacji należy dołączyć kopię dokumentu
potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydanego przez Wydział Budownictwa Starostwa
Opolskiego.
8. Kopię oraz oryginał do wglądu faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę za usuniecie i utylizację
odpadów zawierających azbest.
9. Kopia oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonywania prac oraz oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowe informacje o łącznej powierzchni płyt,
innych elementów budowlanych oraz ciężaru materiałów zmagazynowanych zawierających azbest, usuniętych z obiektu budowlanego (terenu działki) i przetransportowanych na uprawnione składowisko.
10. Kopia imiennego dowodu za składowanie w/w odpadów na uprawnionym składowisku,
11. Kopia decyzji zezwalającej przedsiębiorcy wykonującemu usługi, na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a ................................................................................. oświadczam, że obiekt budowlany, z którego zostały usunięte wyroby zawierające azbest nie jest wykorzystywany na cele działalności
gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U.
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolności do lat 3.

................................................
(Miejscowość i data)

......................................
(Podpis)
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Załącznik nr 3
do Regulaminu
przyznawania dofinansowania ze środków GFOŚiGW osobom fizycznym
na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
pochodzących z obiektów budowlanych

Oświadczenie
................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................
(nazwa przedsiębiorcy)

1. Oświadczam, że prace związane z usunięciem ................................ m2 o ciężarze ................. Mg
wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonej na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w miejscowości
....................................................... przy ul. ......................................................................................
nr budynku .................. (nr działki .................................), zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z ob owiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).
2. Oświadczam, że odpady azbestowe, powstałe w wyniku prac, o których nowa w pkt 1, zostaną/zostały
zdeponowane na uprawnionym składowisku odpadów niebezpiecznych.

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi
kara pozbawienia wolności do lat 3.

..........................................................
Miejscowość i data

571

................................. ..............................
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy
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UCHWAŁA NR XXXVII/435/09
RADY MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE
z dnia 5 marca 2009 r.
w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kędzierzyn - Koźle na lata 2009 - 2013
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 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 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657,
Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz
z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta uchwala, Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn - Koźle na lata 2009 – 2013.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Program opracowany został na podstawie,
stanowiącej załącznik do uchwały, diagnozy:
1) wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy na
koniec 2008 r.;
2) stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
Gminy na koniec 2008 r.;
3) remontów i modernizacji budynków komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych wynikających ze stanu technicznego tych budynków i lokali,
wykonanych w 2008 r.
4) sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
w latach 2003 – 2008;
5) wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego na koniec 2008 r.;
6) kosztów bieżącej eksploatacji, remontów i modernizacji budynków komunalnych i komunalnych
lokali mieszkalnych oraz kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatków inwestycyjnych
poniesionych przez Gminę w 2008 r.;

7) zamian komunalnych lokali mieszkalnych związanych z remontami budynków i lokali w 2008 r.;
8) liczby osób oczekujących na wynajęcie komunalnego lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony lub jako lokalu socjalnego na koniec 2008 r.
oraz z uwzględnieniem zasad najmu i sprzedaży
komunalnych lokali mieszkalnych określonych w
odrębnych przepisach.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Programie – należy przez to rozumieć niniejszy
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Kędzierzyn - Koźle na lata 2009 –
2013;
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn - Koźle;
3) budynku komunalnym – należy przez to rozumieć stanowiący własność Gminy budynek
z lokalami mieszkalnymi;
4) komunalnym lokalu mieszkalnym – należy
przez to rozumieć lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy, wynajęty albo przeznaczony do wynajęcia na czas nieokreślony, jako lokal socjalny
albo lokal służbowy, znajdujący się w budynku komunalnym albo w budynku usytuowanym na nieruchomości wspólnej, której Gmina jest współwłaścicielem;
5) lokalu do wynajęcia na czas nieokreślony –
należy przez to rozumieć komunalny lokal mieszkalny wynajęty albo przeznaczony do wynajęcia na
czas nieokreślony;
6) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć
komunalny lokal mieszkalny wynajęty albo przeznaczony do wynajęcia jako lokal socjalny;
7) lokalu służbowym – należy przez to rozumieć
komunalny lokal mieszkalny wynajęty albo przeznaczony do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy;
8) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Kędzierzyn - Koźle;
9) Urzędzie Miasta – należy przez to rozumieć
Urząd Miasta Kędzierzyn - Koźle;
10) pomieszczeniu tymczasowym – należy przez
to rozumieć pomieszczenie, o którym mowa w art.
1046 § 4 i § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 z późn. zm.).
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Rozdział 2
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne
i pozostałe lokale mieszkalne

a) zamian, skutkujących zakwalifikowaniem zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, o standardzie niższym niż
określony w § 5 ust. 3, jako lokali socjalnych,
b) remontów niezdatnych do zasiedlenia ze
względu na stan techniczny komunalnych lokali
mieszkalnych w budynkach komunalnych,
c) budowy lub zakupu tanich modułowych lokali
mieszkalnych charakteryzujących się minimalnymi
standardami określonymi w przepisach prawa budowlanego.
2. Mając na względzie założenia, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się następującą prognozę
wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach objętych Programem:

§ 3.1. Zakłada się, że w okresie objętym Programem:
1) liczba komunalnych lokali mieszkalnych będzie zmniejszać się w wyniku ich sprzedaży na
rzecz najemców zgodnie z zasadami określonymi
w odrębnych przepisach;
2) Gmina pozyskiwać będzie lokale socjalne
w wyniku:

Stan na
koniec roku

Komunalne lokale mieszkalne
Liczba lokali wynajmowanych na czas
nieokreślony

Ogółem

Liczba
Liczba lokali lokali sosłużbowych cjalnych

2009

3709

15

391

4115

2010

3559

15

431

4005

2011

3049

15

431

3495

2012

2529

15

471

3015

2013

2009

15

511

2535

§ 4. Przyjmuje się następującą prognozę stanu
technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy
w poszczególnych latach objętych Programem, skorelowaną z planem remontów i modernizacji budynków i lokali wchodzących w skład tego zasobu
Stan na
koniec roku

2009
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Rodzaj wyposażenia

instalacja wodociągowa
instalacja elektryczna
kanalizacja
instalacja gazowa
łazienka
ustęp

określonym w § 5 ust. 2 i zakładającą priorytet dla
podnoszenia stanu technicznego budynków komunalnych i lokali mieszkalnych do wynajęcia na czas
nieokreślony, usytuowanych w takich budynkach:

komunalne lokale mieszkalne
liczba lokali liczba lokali
do wynajęcia służbowych
na czas nieokreślony
3709
15

Ogółem

liczba lokali
socjalnych

391

4115

3709

15

391

4115

3625
3182

15
8

262
230

3902
3420

3527
3433

9
9

187
218

3723
3660
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centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie elektryczne konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)

1647

7

56

1710

2049
13

2
0

286
9

2337
22

14

0

56

70

instalacja wodociągowa
instalacja elektryczna
kanalizacja
instalacja gazowa
łazienka
ustęp
centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie elektryczne konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)

3559

15

431

4005

3559

15

431

4005

3483
3072

15
8

392
230

3890
3310

3417
3323
1612

9
9
7

187
258
56

3613
3590
1675

1934
13

2
0

326
9

2262
22

0

0

0

0

instalacja wodociągowa
instalacja elektryczna
kanalizacja
instalacja gazowa
łazienka
ustęp
centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie elektryczne konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)
instalacja wodociągowa
instalacja elektryczna
kanalizacja
instalacja gazowa
łazienka
ustęp

3049

15

431

3495

3049

15

431

3495

2957
2922

15
8

409
230

3381
3160

2896
2835
1537

9
9
7

187
258
56

3092
3102
1600

1859
13

2
0

326
9

2187
22

0

0

0

0

2529

15

471

3015

2529

15

471

3015

2453
2175

15
8

447
230

2915
2413

2427
2377

9
9

187
258

2623
2644
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centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie elektryczne konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)
instalacja wodociągowa
instalacja elektryczna
kanalizacja
instalacja gazowa
łazienka
ustęp
centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie elektryczne konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)

2013

1532

7

56

1595

1720
7

2
0

390
15

2112
22

0

0

0

0

2009

15

511

2535

2009

15

511

2535

1948
1707

15
8

485
230

2448
1945

1928
1868
1477

9
9
7

187
258
56

2124
2135
1540

1625
7

2
0

424
15

2051
22

0

0

0

0

Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali z podziałem na kolejne lata

technicznej budynków komunalnych i komunalnych
lokali mieszkalnych oraz modernizacji zmierzających
do podwyższenia ich standardu, preferujących remonty i modernizacje budynków komunalnych
i komunalnych lokali mieszkalnych do wynajęcia na
czas nieokreślony, usytuowanych w takich budynkach.
2. Mając na względzie uwarunkowania wskazane w ust. 1 – przyjmuje się następujący plan remontów i modernizacji budynków komunalnych
i komunalnych lokali mieszkalnych:

§ 5.1. Obecny stan techniczny budynków komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych, określony w diagnozie stanowiącej załącznik do uchwały,
oraz prognoza tego stanu określona w § 4 uzasadniają potrzebę systematycznego prowadzenia remontów niezbędnych do powstrzymania degradacji
Określenie potrzeb
remontowych i
modernizacyjnych
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Komunalne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

Budynki
komunalne

Ogółem

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Roboty dekarskie

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

25

Roboty ogólnobudowlane

49

49

49

49

49

46

42

40

38

36

447

Roboty instalacyjne
– instalacja wodnokanalizacyjna

10

10

10

10

10

0

0

0

0

0

50
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Roboty instalacyjne
– instalacja
elektryczna

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

15

Roboty instalacyjne
– instalacja
gazowa

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

30

Roboty instalacyjne
– instalacja c.o.

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

5

25

25

25

25

25

30

28

26

25

24

258

980

1 030

1 080

1 130

1 180

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 400

Roboty
zduńskie
Wielkość środków
przewidziana na
realizację robót
remontowych i
modernizacyjnych
(w tys. zł) w poszczególnych latach

3. Plan, o którym mowa w ust. 2, winien być
realizowany w sposób zapewniający wyposażenie
jak największej liczby budynków komunalnych
i komunalnych lokali mieszkalnych w następujące
instalacje, urządzenia i pomieszczenia:
1) instalację wodociągową;
2) instalację elektryczną;
3) kanalizację;
4) ustęp;
5) łazienkę;
6) ogrzewanie w postaci centralnego ogrzewania zasilanego z sieci ciepłowniczej lub za pomocą
innych dopuszczonych przepisami prawa instalacji
lub urządzeń do wytwarzania ciepła;
7) instalację gazową zasilaną z sieci gazowej,
o ile warunki techniczno - ekonomiczne uzasadniają
wyposażenie budynku komunalnego i komunalnego
lokalu mieszkalnego w taką instalację.
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach
§ 6. Mając na względzie opisane w § 11 działania motywujące najemców komunalnych lokali
mieszkalnych do nabywania tych lokali - przyjmuje
się następujący plan sprzedaży komunalnych lokali
mieszkalnych:
Stan na koniec roku
2009
2010
2011
2012
2013
Łącznie

Liczba sprzedanych komunalnych
lokali mieszkalnych
100
150
510
520
520
1800

Rozdział 5
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu
§ 7.1. Zakłada się, że stawka czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego będzie podwyższana w poszczególnych
latach objętych Programem w sposób systematycznie zbliżający wysokość tej stawki do kwoty
stanowiącej 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę
Opolskiego.
2. Mając na względzie założenie, o którym mowa w ust. 1, postanawia się, że stawka miesięcznego czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego w kolejnych latach
objętych Programem ustalana będzie:
1) w odniesieniu do komunalnego lokalu mieszkalnego wynajętego na czas nieokreślony i lokalu
służbowego - w wysokości odpowiadającej następującemu współczynnikowi procentowemu relacji
między tą stawką a jedną dwunastą kwoty stanowiącej 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych ustalonego przez Wojewodę Opolskiego na okres od 1 kwietnia do 30 września każdego z tych lat:
a) w 2009 r. – 55 - 60 %,
b) w 2010 r. – 61 - 65 %,
c) w 2011 r. – 66 - 70 %,
d) w 2012 r. – 71 - 75 %,
e) w 2013 r. – 76 - 80 %;
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2) w odniesieniu do lokalu socjalnego – w wysokości połowy najniższej stawki wynikającej
z pomniejszenia na zasadach wskazanych w ust. 3
stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
komunalnego lokalu mieszkalnego wynajętego na
czas nieokreślony i lokalu służbowego, ustalonej
w sposób określony w pkt 1.
3. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynajętego na czas
nieokreślony i lokalu służbowego, ustalona z zachowaniem zasady określonej w ust. 1, ulega obniżeniu o następujące wskaźniki procentowe w przypadku:
1) położenia lokalu:
a) na parterze budynku wielokondygnacyjnego
– 5%,
b) na najwyższej kondygnacji budynku mającego
więcej niż 4 kondygnacje – 5%,
c) w suterenie – 5%;
2) następujących braków w wyposażeniu lokalu:
a) brak ustępu – 15%,
b) brak łazienki – 10%,
c) brak kanalizacji – 5%;
3) ogrzewania lokalu za pomocą urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazem – 5%.
4. W przypadku zbiegu tytułów do obniżki stawki czynszu, wskazanych w ust. 3, łączna obniżka
tej stawki nie może wynosić więcej niż 30 %.
Rozdział 6
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie
zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy
w kolejnych latach
§ 8.1. Budynkami komunalnymi i komunalnymi
lokalami mieszkalnymi zarządzają:
1) Prezydent Miasta, który przy pomocy właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta:
a) wydziela z zasobu mieszkaniowego Gminy lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia na czas
nieokreślony i lokale socjalne,
b) rozpatruje wnioski o wynajęcie komunalnych
lokali mieszkalnych i podejmuje rozstrzygnięcia w tym
przedmiocie zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) z zastrzeżeniem ust. 2, właściwa jednostka
organizacyjna Gminy utworzona do zarządzania
mieszkaniowym zasobem Gminy lub osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wybrana w trybie i na zasadach
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, która:
a) wykonuje remonty i modernizacje budynków
komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych,
b) realizuje obowiązki wynajmującego określone
w odrębnych przepisach,
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c) zawiera umowy najmu komunalnych lokali
mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Prezydenta Miasta,
d) ustala zgodnie z odrębnymi przepisami i pobiera od najemców czynsz najmu i inne opłaty za
używanie komunalnego lokalu mieszkalnego oraz
kaucje,
e) windykuje zaległe należności z tytułów wskazanych pod lit. c,
f) rozwiązuje umowy najmu komunalnych lokali
mieszkalnych,
g) wszczyna postępowania zmierzające do
opróżnienia komunalnych lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego.
2. W odniesieniu do lokali służbowych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne
Gminy inne niż określone w ust. 1 pkt 2 czynności
wskazane w tym przepisie wykonują te jednostki.
Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach
§ 9.1. W całym okresie objętym Programem
podstawowym źródłem finansowania gospodarki
mieszkaniowej Gminy będą środki budżetu Gminy
pochodzące z:
1) dochodów własnych Gminy;
2) dotacji z budżetu Państwa;
3) budżetu Unii Europejskiej;
4) pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
2. Pomocniczym źródłem finansowania nakładów na remonty i modernizacje wynajętych komunalnych lokali mieszkalnych mogą być własne środki najemców tych lokali wydatkowane zgodnie
z umowami zawieranymi przez nich z jednostkami
organizacyjnymi Gminy, o których mowa w § 8
ust. 1 pkt 2 i ust. 2.
Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne
§ 10. W celu realizacji planu remontów i modernizacji, o którym mowa w § 5 ust. 2, wypełnienia
zobowiązań Gminy z tytułu kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, oraz budowy nowych
budynków komunalnych zgodnie z założeniami,
o których mowa w § 3 ust. 1, zakłada się następującą wysokość wydatków w kolejnych latach objętych Programem:
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Budynki komunalne

Koszty bieżącej eksploatacji
(w tys. zł)

Koszty remontów oraz
modernizacji
(w tys. zł)

730
760
780
800
820
3 890

980
1 030
1 080
1 130
1 180
5 400

Wydatki inwestycyjne
(w tys. zł)

Rozdział 9
Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy
§ 11.1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy, a w szczególności w celu obniżenia ponoszonych przez Gminę kosztów utrzymania budynków komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych, zakłada się, że oprócz działań realizujących
Program podjęte zostaną następujące działania:
1) wprowadzenie do odrębnych przepisów ustalających zasady sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych regulacji motywujących najemców komunalnych lokali mieszkalnych, do zakupu tych lokali, co
sprzyjać będzie realizacji planu sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych, o którym mowa w § 6;
2) zbywanie nieruchomości bądź części nieruchomości niezabudowanych budynkami, stanowiących własność Gminy, a służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb członków sąsiadujących z tymi
nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, tym
wspólnotom lub ich członkom;
3) przekazywanie sprawowanego dotychczas
przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Kędzierzynie - Koźlu zarządu nieruchomościami
niezabudowanymi budynkami, stanowiącymi własność Gminy, a służącymi celom publicznym, jednostkom organizacyjnym Gminy właściwym do
sprawowania zarządu takimi nieruchomościami;
4) budowę lub adaptację pomieszczeń tymczasowych;
5) wszczynanie postępowań o stwierdzenie nabycia zasiedzenia Gminy na nieruchomościach zarządzanych przez nią w trybie przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

1
2
1
2
2
9

500
000
500
000
000
000

Komunalne lokale mieszkalne w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem
Gminy
Koszty reKoszty zamontów i
rządu nierumodernizacji chomościami
lokali komuwspólnymi
nalnych
(w tys. zł)
(w tys. zł)
1 000
1 900
1 000
1 800
1 000
1 750
1 000
1 700
1 000
1 650
5 000
8 800

Ogółem
(w tys. zł)

6 110
6 590
6110
6 630
6 650
32 090

2. Niezbędny zakres zamian komunalnych lokali
mieszkalnych związanych z remontami budynków
komunalnych i komunalnych lokali mieszkalnych
wynika z realizacji planu remontów i modernizacji
określonego w § 5 ust. 2.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta, który w terminie do 31 marca każdego roku przedłoży Radzie Miasta KędzierzynKoźle sprawozdanie z realizacji Programu w roku
poprzednim, w tym informację o zadłużeniu i egzekucji zadłużenia najemców komunalnych lokali
mieszkalnych, z tytułu czynszu najmu i innych opłat
za używanie komunalnego lokalu mieszkalnego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
Grzegorz Chudomięt
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Poz. 572
Załącznik
do uchwały nr XXXVII/435/09
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
z dnia 5 marca 2009 r.

Diagnoza
Stanu mieszkaniowego zasobu Gminy na koniec 2008 r.
1. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy na 31 grudnia 2008 r.
Lokale w budynkach komunalnych
Liczba lokali
wynajmowanych na czas
nieokreślony
674

Liczba lokali
służbowych

4

Lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy

Liczba lokali Liczba lokali
socjalnych
wynajmowanych na czas
nieokreślony
205
3135

Liczba
lokali
służbowych
11

Ogółem

Liczba lokali
socjalnych

146

4175

2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy na 31 grudnia 2008 r.
Rodzaj wypo- Komunalne lokale mieszkalne w budynsażenia
kach komunalnych

Instalacja
wodociągowa
Instalacja
elektryczna
Kanalizacja

liczba lokali liczba lokali
do wynajęcia służbowych
na czas nieokreślony
674
4

liczba
lokali socjalnych
205

Komunalne Lokale mieszkalne w
budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
liczba lokali
liczba
liczba
do wynajęcia
lokali
lokali
na czas niesłużbosocjalokreślony
wych
nych
3135
11
146

Ogółem

4175

674

4

205

3135

11

146

4175

666

4

141

3059

11

121

4002

Instalacja
gazowa
łazienka

358

0

152

2924

8

78

3520

521

0

99

3106

9

88

3823

ustęp

528

0

132

3005

9

86

3760

55

0

12

1642

7

44

1760

613

0

187

1486

2

99

2387

6

0

6

7

0

3

22

8

0

49

6

0

7

70

centralne
ogrzewanie
piece
ogrzewanie
elektryczne
konwektorowe
zbiornik bezodpływowy
(szambo)
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3. Remonty i modernizacje wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali, wykonane w 2008 r.
Określenie
potrzeb remontowych i
modernizacyjnych

Budynki
komunalne

Komunalne
lokale mieszkalne w budynkach
wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy

Ogółem

Roboty dekarskie
Roboty ogólnobudowlane
Roboty instalacyjne –
instalacja
wodno- kanalizacyjna
Roboty instalacyjne –
instalacja
elektryczna
Roboty instalacyjne –
instalacja
gazowa
Roboty instalacyjne –
instalacja
c.o.
Roboty zduńskie

5

0

5

49

46

95

12

0

12

3

0

3

6

0

6

0

0

0

26

30

56

4. Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w
latach 2004– 2008
Liczba sprzedanych lokali
komunalnych

Rok
2004

52

2005

99

2006

92

2007

171

2008

75

Łącznie

489

730

Koszty remontów oraz
modernizacji
(w tys. zł)

936

5. Wysokość stawek miesięcznego czynszu
najmu 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnych
lokali mieszkalnych oraz czynniki wpływające na ich
ustalenie wg stanu na 31 grudnia 2008 r.
1. Wysokość stawek czynszu najmu 1m 2 powierzchni użytkowej:
1) lokalu do wynajęcia na czas określony:
a) dla lokali oddanych w najem przed 1 kwietnia
2003 r. - 3,24 zł,
b) dla lokali oddanych w najem po 1 kwietnia
2003 r. - 3,42 zł,
2) lokalu socjalnego - 0,65 zł.
2. Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
ustalonego przez Wojewodę Opolskiego na okres od
1 października 2008 r. do 30 marca 2009 r. wynosi
3.361,00 zł.
3. Jedna dwunasta kwoty stanowiącej 3% wskaźnika przeliczeniowego odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez
Wojewodę Opolskiego na okres od 1 października
2008 r. do 30 marca 2009 r. wyniosła 8,40 zł.
4. Współczynnik procentowy relacji między
stawką czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
komunalnego lokalu mieszkalnego wynajętego na
czas nieokreślony i lokalu służbowego a jedną
dwunastą kwoty stanowiącej 3% wskaźnika przeliczeniowego odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego przez
Wojewodę Opolskiego na okres od 1 października
2008 r. do 30 marca 2009 r. wynosi:
a) 38,6% dla lokali oddanych w najem przed
1 kwietnia 2003 r.,
b) 40, 7% dla lokali oddanych w najem po
1 kwietnia 2003 r.
6. Koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne poniesione
przez Gminę w 2008 roku.

Budynki komunalne
Koszty bieżącej eksploatacji
(w tys. zł)

Poz. 572

Komunalne lokale mieszkalne w budynkach
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy

Wydatki inwestycyjne
(w tys. zł)

180

Koszty remontów i
modernizacji
lokali komunalnych
(w tys. zł)
962

Ogółem

Koszty zarządu nieruchomościami
wspólnymi
(w tys. zł)

Wpłaty Gminy
na fundusz
remontowy
nieruchomości
wspólnych
( w tys. zł)

(w tys. zł)

1 855

2 760

7 423
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7. Zakres zamian lokali związanych z remontami
budynków i lokali w 2008 r.
W 2008 r. w związku z remontami budynków
i lokali dokonano 27 zamian lokali mieszkalnych,
w tym:
1) zamian w budynkach komunalnych,
2) zamian w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.

Poz. 572-573

8. Liczba osób oczekujących wynajęcie komunalnego lokalu mieszkalnego na czas nieokreślony
lub jako lokalu socjalnego na koniec 2008 r.
Według stanu na 31 grudnia 2008 r. na wynajęcie:
1) lokalu do wynajęcia na czas nieokreślony –
oczekiwało 800 osób,
2) lokalu socjalnego – oczekiwały 265 osób.

572
573
573
UCHWAŁA NR XXXVIII/450/09
RADY MIASTA KĘDZIERZYN - KOŹLE
z dnia 26 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 95, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, 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), Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/383/08 z dnia 25
września 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia przedszkoli publicznych na terenie
Gminy Kędzierzyn - Koźle wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 przyjmuje następujące brzmienie:
„Ustala się opłatę:
1) za nauczanie i wychowanie w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w wysokości 51 zł
miesięcznie;
2) za przygotowanie posiłków w wysokości:
a) 34 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 1 posiłek dziennie,
b) 68 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 2 posiłki dziennie,
c) 102 zł miesięcznie przy zapisie dziecka na 3 posiłki dziennie;
3) za zakup surowca do przygotowania posiłków
w wysokości:
a) Publiczne Przedszkole Nr 2:
śniadanie – 1,00 zł, obiad – 1,80 zł, podwieczorek- 0,90 zł,
b) Publiczne Przedszkole Nr 5:
śniadanie – 0,90 zł, drugie śniadanie – 0,90 zł,
obiad – 2,00 zł,

c) Publiczne Przedszkole Nr 6:
śniadanie – 1,60 zł, obiad – 1,90 zł,
rek- 0,60 zł,
d) Publiczne Przedszkole Nr 7:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 1,90 zł,
rek - 0,90 zł,
e) Publiczne Przedszkole Nr 8:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł,
rek – 0,8 zł,
f) Publiczne Przedszkole Nr 9:
śniadanie – 1,10 zł, obiad – 1,90 zł,
rek- 1,00 zł,
g) Publiczne Przedszkole Nr 10:
śniadanie – 1,00 zł, obiad– 2,10 zł,
rek- 0,90 zł,
h) Publiczne Przedszkole Nr 11:
śniadanie – 1,10 zł, obiad – 1,90
czorek- 0,80 zł,
i) Publiczne Przedszkole Nr 12:
śniadanie – 1,00 zł, obiad – 2,20 zł,
rek- 0,80 zł,
j) Publiczne Przedszkole Nr 13:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł,
rek- 0,80 zł,
k) Publiczne Przedszkole Nr 14:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł,
rek - 0,80 zł,
l) Publiczne Przedszkole Nr 15:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł,
rek- 0,80 zł,
ł) Publiczne Przedszkole Nr 17:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00
czorek- 0,80 zł,
m) Publiczne Przedszkole Nr 18:
śniadanie– 1,10 zł, obiad – 2,20 zł,
rek- 0,70 zł,
n) Publiczne Przedszkole Nr 20:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 2,00 zł,
rek- 0,80 zł,

podwieczo-

podwieczo-

podwieczo-

podwieczo-

podwieczo-

zł, podwie-

podwieczo-

podwieczo-

podwieczo-

podwieczo-

zł, podwie-

podwieczo-

podwieczo-
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o) Publiczne Przedszkole Nr 21:
śniadanie – 0,80 zł, drugie śniadanie – 1,20 zł,
obiad – 2,00 zł,
p) Publiczne Przedszkole Nr 22:
śniadanie – 1,00 zł, obiad – 2,00 zł, podwieczorek - 0,90 zł,
r) Publiczne Przedszkole Nr 23:
śniadanie – 1,10 zł, obiad – 1,90 zł, podwieczorek - 0,80 zł,
s) Publiczne Przedszkole Nr 24:
śniadanie – 1,10 zł, obiad – 1,90 zł, podwieczorek - 1,00 zł,
t) Publiczne Przedszkole Nr 26:
śniadanie – 1,20 zł, obiad – 1,80 zł, podwieczorek - 1,00 zł.”;

Poz. 573-574

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. W odniesieniu do dzieci rodziców, z których
co najmniej jeden opiekun prawny nie pracuje, korzystających z nauczania i wychowania w zakresie
wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które objęto
dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” w postaci dwóch posiłków
dziennie, nie pobiera się opłaty, o której mowa
w § 2 pkt 2 lit. b i c.”;
4) w § 5 dodaje się ust. 5 w następującym
brzmieniu:
„5. Wysokość opłat w przypadkach wskazanych
w ust. 1 zaokrągla się do pełnej złotówki, według
zasady – do 0,50 zł włącznie zaokrąglenie w dół,
powyżej 0,50 zł zaokrąglenie w górę.”.

2) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2,
podlegają zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni
powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola. Opłaty, o których mowa w § 2 pkt 3, w przypadku nieobecności
dziecka w przedszkolu, ulegają zmniejszeniu o kwotę zakupu surowca do przygotowania posiłków.
2. Wysokość opłat w przypadkach wskazanych
w ust. 1 zaokrągla się do pełnej złotówki, według
zasady – do 0,50 zł włącznie zaokrąglenie w dół,
powyżej 0,50 zł zaokrąglenie w górę”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle
Grzegorz Chudomięt

573
574
574
UCHWAŁA NR XXX/201/09
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY
z dnia 3 lutego 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a 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. 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 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)
oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420
i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz.
1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz.
1412), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 uchwały Nr XIV/92/07 Rady
Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej otrzymuje brzmienie:
„Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału w wysokości 15 % różnicy
wartości nieruchomości przed i po podziale.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Froń
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Poz. 575

575
575
UCHWAŁA NR XLVII/497/09
RADY MIASTA OPOLA
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie renowacji i odbudowy pomnika Ofiar I Wojny Światowej, byłych Mieszkańców Gosławic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458), Rada Miasta Opola postanawia:
§ 1. Wyrazić zgodę Społecznemu Komitetowi
Odbudowy Pomnika Poległych w I Wojnie Światowej byłych Mieszkańców Gosławic, działającemu
przy Towarzystwie Społeczno – Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim na renowację i odbudowę
istniejącego od 1933 r. pomnika upamiętniającego
ówczesne ofiary wsi Gosławice, częściowo zniszczonego i usuniętego w 1976 r. z miejsca przy
skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Oleską. Pomnik zostanie postawiony przy kaplicy Kościoła p.w.
Wniebowzięcia NMP w Opolu przy ul. Wiejskiej.
O następującej treści:
DEN
GEFALLENEN
HELDEN

DER
GEMEINDE
GOSLAWITZ
1914 - 1918

Pomnik powstał po
Poległym Bohaterom
I Wojnie Światowej dla
Gminy Gosławice
upamiętnienia poległych
1914 - 1918
mieszkańców wsi Gosławice,
zrekonstruowany
w latach 2008/2009
wg załącznika nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Smagała
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/497/09
Rady Miasta Opola
z dnia 26 marca 2009 r.
Opis do projektu renowacji pomnika ofiar
I Wojny Światowej mieszkańców Gosławic
Z byłego pomnika pozostał postument, który
poddany zostanie renowacji wraz z odtworzeniem
pierwotnego napisu w języku niemieckim z zachowaniem emblematu wieńca laurowego i krzyża.
Przed pomnikiem zostaną umieszczone płyty
z tablicami informacyjnymi o następującej treści:
„Poległym bohaterom gminy Gosławice 1914 1918”
oraz
„Pomnik powstał po I Wojnie Światowej dla upamiętnienia poległych mieszkańców wsi Gosławice,
zrekonstruowany w latach 2008/2009”,
tak, jak to przedstawiono na załączonym projekcie rysunkowym.
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UCHWAŁA NR XXVII/193/2009
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów,
opłaty targowej i administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
zm.: Nr 23, poz. 220, z 2002 r. Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223, poz. 1458), w związku z art. 15
i art. 19 pkt 1a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr XII/110/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, opłaty targowej i administracyjnej (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 106, poz. 2225,
z późn. zm.) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W dniach od 3 do 5 lipca 2009 r. w czasie
trwania imprezy „Lato Kwiatów Otmuchów” ustala
się następującą dzienną opłatę targową dla handlujących:
1) za stoiska o powierzchni do 20 m2 dla prowadzących sprzedaż: kwiatów, krzewów, bylin,
sprzętu do zagospodarowania i urządzania ogrodów
oraz artykułów przemysłowych i spożywczych
– 200,00 zł;
2) za stoiska o powierzchni do 15 m2 dla prowadzących sprzedaż wyrobów garmażeryjnych, napojów - w tym piwa (duża gastronomia) - 415,00 zł;

3) za stoiska o powierzchni do 9 m 2 dla prowadzących sprzedaż art. spożywczych: pop-corn,
pączki, orzechy, lody, słodycze, wata cukrowa itp.
oraz napojów - w tym piwa (mała gastronomia)
- 200,00 zł;
4) za stoiska o powierzchni do 3 m2 - 70,00 zł;
5) za stoiska o powierzchni do 18 m2 dla prowadzących sprzedaż wyrobów rękodzielnictwa
artystycznego, rzemieślniczego oraz artykułów spożywczych własnej produkcji
-120,00 zł;
6) za stoiska o powierzchni do 9 m2 – ekspozycje twórczości artystycznej, rzemieślniczej i ludowej
– połączone ze sprzedażą wystawianych eksponatów
- 20,00 zł;
7) za stoiska osób prowadzących działalność
handlową lub usługową innego rodzaju jak wymienione w pkt od 1 do 6 - za każdy 1 m2 zajmowanej
powierzchni handlowej
- 12,00 zł,
- opłaty ustalone w pkt od 1 do 7 pobiera się za
prowadzenie działalności handlowej w Otmuchowie
w obrębie ulic: Zamkowa, Rynek, Krakowska, Nyska, Mickiewicza, Warszawska oraz uiszcza się
w kasie w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie lub przelewem na konto tego Urzędu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach
publicznych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Otmuchowie oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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UCHWAŁA NR XXXII/315/09
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU
z dnia 30 marca 2009 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
objętych decyzją o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska
w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek i Sołectwach Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/310/05
z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ustalenia
stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją o warunkach zabudowy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Joachim Wiesbach

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.
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UCHWAŁA NR XXVII/132/09
RADY GMINY SKOROSZYCE
z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r.
dot. zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce
oraz ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458) oraz art. 11, art. 37 ust. 3,
art. 68 ust. 1, art. 76 ust. 1, art. 98a ust. 1 oraz
art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175,
poz. 1459; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218,

z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412),
Rada Gminy Skoroszyce uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/89/08 Rady Gminy
Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce oraz ustalenia
stawek procentowych opłat adiacenckich zmienionej uchwałą Nr XIX/93/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/89/08 Rady
Gminy Skoroszyce z dnia 26 maja 2008 r. dot.
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Skoroszyce (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 51, poz. 1674 i poz. 1675),
wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się w §1 ust. 3 pkt 10;
2) skreśla się § 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skoroszyce.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
stronie internetowej Gminy Skoroszyce.

Poz. 578-579

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Henryk Sokołowski
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UCHWAŁA NR XXXIII/279/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
z dnia 25 marca 2009 r.
zmieniającą uchwałę Nr L/442/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458)
w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 i Nr 180, poz. 1495
oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), Rada Miejska
w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:
§ 1. Paragraf 12 uchwały Nr L/442/06 z dnia
26 października 2006 r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce
Opolskie, otrzymuje brzmienie:
„§ 12. Średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy
Strzelce Opolskie w ciągu miesiąca przyjmuje się
zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.”.
§ 2. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14.1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak
nie rzadziej niż:
1) raz w tygodniu z budynków wielorodzinnych;
2) 2 razy w miesiącu z budynków w zabudowie
jednorodzinnej oraz z pozostałych obiektów.
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2. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie
rzadziej niż:
- w gospodarstwach jednoosobowych - raz na
2 miesiące,
- w gospodarstwach dwuosobowych - raz
w miesiącu,
- w gospodarstwach trzyosobowych - raz w miesiącu, przy czym w skali roku minimum 15,
- w gospodarstwach czteroosobowych - raz
w miesiącu, przy czym w skali roku minimum 18,
- w gospodarstwach pięcioosobowych - raz
w miesiącu, przy czym w skali roku minimum 21
- w gospodarstwach sześcioosobowych i o większej liczbie osób - 2 razy w miesiącu.”.
§ 3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Gabriela Puzik
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UCHWAŁA NR XXXII/207/09
RADY GMINY STRZELECZKI
z dnia 19 marca 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. z późn. zm.: 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), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 zm.: z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.
954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.
319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880) oraz uchwał Nr VIII/41/07 z dnia 26 kwietnia
2007 r. i Nr XI/62/07 z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i działalności
gospodarczej we wsi Dobra - po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Strzeleczki, przyjętego uchwałą Rady Gminy
Strzeleczki Nr X/36/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r.,
uchwala się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra, zwany dalej planem,
obejmujący północną część wsi w rejonie ulic: Lipowej, Wiejskiej, Szkolnej i Polnej, w granicach
określonych na rysunku planu.
§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali
1:1000;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie w sprawie
rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach
planu jest stworzenie formalnej podstawy działań
inwestycyjnych, zmierzających do rozwoju i pożądanych przekształceń wsi Dobra.
2. Ustalenia planu powinny być interpretowane
i realizowane w zgodzie z zasadami zrównoważo-

nego rozwoju i minimalizacji potencjalnych konfliktów przestrzennych.
§ 4.1. W granicach planu przeznacza się na cele
związane z budownictwem mieszkaniowym, usługami i infrastrukturą komunikacyjną, grunty rolne
klasy IV objęte zgodami:
1) uzyskanymi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki
które utraciły moc na podstawie art. 87 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) Marszałka Województwa Opolskiego Nr DRW.
I.60120-34/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. (5,41 ha).
2. Pozostałe tereny przeznaczone w planie na
cele nierolnicze, niewymienione w ust. 1, nie wymagają uzyskania zgód na przeznaczenie na cele
nierolnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
§ 5.1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny
i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w treści
planu niżej wymienionymi symbolami literowymi:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN;
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych (z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) - RM;
3) tereny zabudowy usługowej - U;
4) tereny sportu i rekreacji - US;
5) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach
ogrodniczych - RU;
6) tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej
- RPZ;
7) tereny rolnicze - R;
8) tereny zieleni urządzonej (zieleni publicznej)
- ZP;
9) tereny dróg publicznych - KDL, KDD;
10) tereny parkingów publicznych - KX;
11) tereny dróg wewnętrznych - KDW, KP;
12) tereny elektroenergetyki (stacje transformatorowe) - Et;
13) przewody sieci elektroenergetycznej średniego napięcia - E 15 kV oraz kanalizacji - K;
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustalono
w planie:
1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające
tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach
zagospodarowania;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów szczególnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) tymczasowe sposoby zagospodarowania
oraz użytkowania terenów;
12) stawki procentowe na podstawie których
ustala się jednorazową opłatę o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13) granice terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez
masowych.
3. W planie nie określa się:
1) terenów niewystępujących w jego obszarze
a wymienionych jako obowiązkowy przedmiot planu
miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: terenów górniczych, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy;
2) rozwiązań technicznych zabudowy, komunikacji i infrastruktury.
§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są:
1) treść niniejszej uchwały;
2) oznaczenia na rysunkach planu:
a) granice planu,
b) przeznaczenie terenów, także tymczasowe,
określone odpowiednimi symbolami literowymi,
c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
d) linie zabudowy - obowiązujące i nieprzekraczalne,
e) kierunki dostępności komunikacyjnej,
f) oznaczenia obiektów objętych ochroną prawną.
2. Linie rozgraniczające i linie podziałów wewnętrznych, określone w objaśnieniach rysunków
planu jako orientacyjne, mogą być korygowane
w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie zmieniający przyjętych rozwiązań urbanistycznych albo
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w zakresie dopuszczonym w odpowiednich przepisach szczegółowych planu.
3. Dopuszcza się dokonywanie podziałów nieruchomości gruntowych także w innych miejscach
niż wskazano na rysunku planu pod warunkiem
zachowania ustalonego w planie podstawowego
lub dopuszczonego przeznaczenia terenu, dostępu
każdej z wydzielonych działek do drogi publicznej
oraz wyznaczenia granic i rozmiarów nowych działek w sposób umożliwiający ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z odpowiednimi warunkami
planu i przepisów szczególnych.
§ 7.1. Określenia i nazwy użyte w planie oznaczają:
1) przeznaczenie terenu albo funkcja terenu:
a) podstawowe - przeważające przeznaczenie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi
i symbolem literowym lub literowym i liczbowym,
b) mieszane (dotyczy terenów oznaczonych podwójnym symbolem literowym, np: U,MN) - przeznaczenie pod obie funkcje w różnych proporcjach;
2) dopuszczalne przekształcenie funkcji terenu –
dopuszczalna zmiana lub uzupełnienie funkcji terenu;
3) budynki i urządzenia towarzyszące – budynki
gospodarcze, budynki inwentarskie, budynki pomocnicze, garaże, ogrody zimowe, wiaty, urządzenia techniczne naziemne i podziemne, parkingi
i inne urządzenia związane z funkcją terenu albo
pełniące wobec niej służebną rolę;
4) front działki - część działki która przylega do
drogi z której odbywa się główny wjazd lub wejście
na działkę;
5) elewacja frontowa - ściana budynku znajdująca się najbliżej frontu działki;
6) linia zabudowy:
a) obowiązująca - określone w planie usytuowanie
elewacji frontowej budynku położonego najbliżej przyległej ulicy, względem linii rozgraniczającej tą ulicę,
b) nieprzekraczalna - dopuszczalne zbliżenie elewacji frontowej budynku do linii rozgraniczającej
przyległą ulicę,
c) istniejąca - linia wyznaczona przez elewacje
frontowe budynków usytuowanych przy tej samej
drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy,
przy czym:
- w przypadku nierównej odległości linii zabudowy sąsiednich budynków od drogi można wybrać
odległość pośrednią,
- jeżeli wyznaczona wg powyższych zasad linia
istniejącej zabudowy jest niezgodna z przepisem
szczególnym należy zastosować się do wymagań
tego przepisu,
- dopuszcza się ustalenie innej linii zabudowy
istniejącej w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej,
jeżeli odstępstwo zostanie odpowiednio uzasadnione w projekcie budowlanym;
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dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy,
o których mowa w lit. a, b, c, przez wystające
elementy budynku (okapy, gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, tarasy, rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy techniczno - budowlane dotyczące odległości budynków od granic działki;
7) wysokość elewacji frontowej budynku – wysokość ściany frontowej budynku mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem:
a) w budynku z dachem płaskim - do górnej
krawędzi elewacji frontowej łącznie z attyką,
b) w budynku ze stromym dachem - do najniższej krawędzi połaci dachu (okapu) w elewacji frontowej;
8) dach płaski - dach o nachyleniu nie większym
niż 12 ;
9) zabudowa zagrodowa - zabudowa łącząca
funkcję mieszkaniową z rolniczą, wyjątkowo również z rolniczą i usługową;
10) usługi nieuciążliwe - działalność w zakresie
rzemiosła, handlu i innych usług, niezaliczona do
przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, oraz niepowodująca uciążliwości na sąsiednich terenach zabudowy mieszkaniowej, w szczególności:
a) emisji hałasu o poziomie przekraczającym
normy określone w planie,
b) przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze,
w tym emisji nieprzyjemnych zapachów,
c) konieczności korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony;
11) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko - przedsięwzięcia zaliczone do
takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony środowiska;
12) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi, aktualne w czasie realizacji ustaleń planu.
2. Innych nazw i określeń użyto w planie w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
budownictwa, dróg publicznych, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych
i leśnych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki
odpadami, oraz Polskie Normy.
Dział II
Przepisy szczegółowe
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 8.1. Tereny oznaczone symbolem MN - przeznaczenie podstawowe: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budynka-

Poz. 580

mi i urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodami
przydomowymi.
2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy na terenach MN:
1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana istniejących budynków mieszkalnych oraz
budynków i urządzeń towarzyszących;
2) budowa nowych obiektów i urządzeń towarzyszących na działkach zabudowanych;
3) budowa nowych budynków mieszkalnych
wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi
w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych
działkach;
4) usługi nieuciążliwe prowadzone przez właściciela nieruchomości w lokalu użytkowym, zajmującym nie więcej niż 30% łącznej powierzchni budynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytuowanym w którymś z tych budynków.
3. Przebudowę i remonty budynków istniejących
na terenach MN można realizować z utrzymaniem
ich usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby
kondygnacji najwyższej części budynku, formy architektonicznej, wskaźnika powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie; zaleca się jednak
stosowanie, w miarę istniejących możliwości, zasad i warunków określonych w ust. 4.
4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wymianę i rozbudowę (nadbudowę) budynków istniejących należy realizować z zachowaniem niżej określonych warunków w zakresie usytuowania, gabarytów i formy architektonicznej:
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu
jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu, obowiązuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona wg
zasad określonych w § 7 ust. 1 pkt 6 lit. c;
2) od pozostałych granic działki należy zachować odległości budynków wynoszące co najmniej
4 m w przypadku ścian z otworami okiennymi
i drzwiowymi oraz 3 m w przypadku ścian bez
otworów; dopuszcza się sytuowanie nowego budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych
w odległości 1,5 m - 3,0 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy jeżeli występuje co najmniej
jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) na sąsiedniej działce istnieje budynek tak samo usytuowany, o takiej samej wysokości, podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu,
b) właściciele sąsiadujących działek budowlanych wystąpią o pozwolenie budowlane na realizację budynków tak samo usytuowanych, o takiej
samej wysokości, podobnej funkcji oraz podobnej
geometrii dachu (tzw. budynki bliźniacze), w takim
przypadku nie dopuszcza się późniejszej zmiany
lokalizacji jednego z budynków,
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c) rozmiary działki (powierzchnia działki i szerokość frontu) są mniejsze od określonych w § 35;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki: nie większy niż 30%, albo
nie większy niż dotychczasowy;
4) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie
w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż
50%, w przypadku lokalizowania na działce usług –
nie mniejszy niż 40%;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego –
jak w jednym z najbliższych budynków mieszkalnych położonych przy tej samej ulicy, po obu stronach nowego budynku, jednak nie większa niż dwie
kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;
6) poziom podłogi parteru budynków nowych
i wymienianych ustala się na wysokości 0,5 - 1,3 m
od powierzchni terenu;
7) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzględniać warunki dotyczące
sytuowania budynków na działce, ustalone
w punkcie 2;
8) cechy geometryczne dachu budynku mieszkalnego (dach stromy lub płaski, kąt nachylenia
połaci, usytuowanie jednej z kalenic) - należy dostosować do dachów najbliższych budynków
mieszkalnych położonych przy tej samej ulicy, po
obu stronach nowego budynku; nie dopuszcza się
dachów stromych jednospadowych i dachów
o niesymetrycznym nachyleniu połaci;
9) dopuszcza się: budowę na działce nie więcej
niż dwóch jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących z dachem stromym dwuspadowym,
wielospadowym lub płaskim, w tym garażu jedno
lub dwustanowiskowego; budynki te można realizować jako wolnostojące lub złączone z budynkiem
mieszkalnym, o wysokości nie większej niż wysokość budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny
i materiał pokrycia dachów budynków towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego;
10) elewacje, elementy ścienne i dachowe,
ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi tradycjami; nie zezwala się na stosowanie elewacji
tzw. sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeń monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż frontowej granicy działki, wymagana powierzchnia prześwitów
ogrodzenia powyżej wysokości 0,6 m – nie mniejsza niż 25%, wysokość ogrodzenia działki - nie
większa niż 1,8 m;
11) w przypadku lokalizowania usług, ustala się
obowiązek realizacji w granicach działki nie mniej
niż 2 miejsca postojowego dla pojazdów.
§ 9.1. Tereny oznaczone symbolami: od MN-1
do MN-13 - przeznaczenie podstawowe: tereny
planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi oraz ogrodami przydomowymi. Zabudowę
terenów MN-1 do MN-13 realizować z zachowaniem niżej określonych warunków w zakresie usy-
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tuowania, gabarytów i formy architektonicznej budynków:
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu
jako obowiązująca lub nieprzekraczalna;
2) od pozostałych granic działki należy zachować odległości budynków zgodne z wymaganiami
przepisów szczególnych, przy czym dopuszcza się
sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy jeżeli
właściciele sąsiadujących działek budowlanych
wystąpią o pozwolenie budowlane na realizację
budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej
wysokości, podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu (tzw. budynki bliźniacze), w takim przypadku nie dopuszcza się późniejszej zmiany lokalizacji jednego z budynków;
3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki: nie większy niż 30%;
4) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie
w stosunku do powierzchni działki: nie mniejszy niż
50%, w przypadku lokalizowania na działce usług –
nie mniejszy niż 40%;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego:
jedna kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe;
6) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu;
7) wysokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego (mierzoną wg ustaleń § 7 ust. 1 pkt 7)
ustala się jako kontynuację wysokości elewacji
frontowych sąsiednich budynków mieszkalnych,
położonych przy tej samej ulicy na działkach przylegających do działki zabudowywanej; w przypadku
różnych wysokości dopuszcza się wybór wysokości
pośredniej; wysokość elewacji frontowej budynku
mieszkalnego, wznoszonego na działce nieprzylegającej do innej działki zabudowanej przy tej samej
ulicy - nie większa niż 4,3 m;
8) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzględniać warunki dotyczące
sytuowania budynków na działce, ustalone
w punkcie 2, nie może jednak przekraczać 16 m;
9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 25 - 45 , pokryty dachówką lub podobnym materiałem;
10) usytuowanie głównej kalenicy budynku
mieszkalnego: w pierwszym budynku dla którego
wydano pozwolenie na budowę przy danej ulicy równoległe lub prostopadłe do dłuższych granic
działki; w kolejnych budynkach mieszkalnych realizowanych przy tej samej ulicy obowiązuje usytuowanie jednej z kalenic takie jak w pierwszym budynku;
11) sposób doświetlenia poddasza: oknami
w ścianach szczytowych, lukarnami, oknami połaciowymi; zaleca się jednolity sposób doświetlenia
poddasza w ciągach zabudowy przy tej samej ulicy;
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12) dopuszcza się budowę na działce nie więcej
niż dwóch budynków towarzyszących jednokondygnacyjnych z dachem stromym dwuspadowym,
wielospadowym lub płaskim, w tym garażu jedno
lub dwustanowiskowego, o wysokości mniejszej
niż budynku mieszkalnego; budynki te można realizować jako wolnostojące lub złączone z budynkiem
mieszkalnym, o wysokości nie większej niż wysokość budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny
i materiał pokrycia dachów budynków towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego;
13) dopuszcza się usługi nieuciążliwe prowadzone przez właściciela nieruchomości w lokalu użytkowym zajmującym nie więcej niż 30% łącznej
powierzchni budynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytuowanym w którymś z tych budynków;
14) w przypadku lokalizowania usług, ustala się
obowiązek realizacji w granicach działki odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów, według ustaleń § 18;
15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń
monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż frontowej
granicy działki, wymagana powierzchnia prześwitów ogrodzenia powyżej wysokości 0,6 m – nie
mniejsza niż 25%, wysokość ogrodzenia działki nie większa niż 1,8 m, zalecana - 1,2 m.
§ 10.1. Tereny oznaczone symbolem RM - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych
i hodowlanych wraz z budynkami, urządzeniami
towarzyszącymi, ogrodami i sadami, z udziałem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Dopuszczalne kierunki przekształceń i uzupełnień istniejącej zabudowy na terenach RM:
1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana istniejących budynków, obiektów i urządzeń
towarzyszących;
2) budowa nowych budynków mieszkalnych
wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi
w lukach zabudowy oraz na wtórnie wydzielonych
działkach zabudowy jednorodzinnej; w przypadku
wydzielenia odrębnej działki budowlanej obowiązują
warunki określone w § 8 dla terenów istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;
3) budowa nowych budynków służących produkcji rolnej oraz obiektów i urządzeń towarzyszących;
4) przekształcenia funkcji podstawowej istniejących budynków i urządzeń na usługową (w tym
agroturystyczną) i produkcyjną, także lokalizacja
nowych obiektów usługowych i produkcyjnych,
z wykluczeniami jak w ust. 3, pod warunkiem zachowania powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze określonym w § 9 ust. 1 pkt 4.
3. W zabudowie zagrodowej RM obowiązują zakazy i ograniczenia:
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1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
zawsze jest wymagane;
2) ograniczenie wielkości chowu i hodowli zwierząt do 5 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych
według przepisu szczególnego) oraz obowiązek
zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania
zwierząt i stosowania preparatów zmniejszających
wytwarzanie substancji złowonnych;
3) zakaz chowu i hodowli zwierząt futerkowych
mięsożernych.
4. Przebudowę i remonty budynków istniejących
można realizować z utrzymaniem ich usytuowania,
poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji, gabarytów, formy architektonicznej.
5. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę
(nadbudowę) budynków istniejących na terenach
RM należy realizować z zachowaniem niżej określonych warunków w zakresie usytuowania, gabarytów i geometrii dachów:
1) linia zabudowy: obowiązuje istniejąca linia zabudowy (wyznaczona wg zasad określonych w § 7
ust. 1 pkt 6 lit. c;
2) od pozostałych granic działki należy zachować odległości budynków zgodne z wymaganiami
przepisów szczególnych, dodatkowo dopuszcza się
sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy granicy działki jeżeli właściciele sąsiadujących działek budowlanych wystąpią o pozwolenie budowlane na realizację budynków tak samo usytuowanych, o takiej
samej wysokości, podobnej funkcji oraz podobnej
geometrii dachu (tzw. budynki bliźniacze), w takim
przypadku nie dopuszcza się późniejszej zmiany
lokalizacji jednego z budynków;
3) budynek inwentarski oraz ściana budynku gospodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi
nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż
8 m od budynków mieszkalnych oraz budynków
użyteczności publicznej;
4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki oraz wskaźnik powierzchni
czynnej biologicznie: nie normuje się;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: nie
większa niż dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe;
6) wysokość zabudowy gospodarczej i inwentarskiej - do 8 m od powierzchni terenu, dopuszcza
się wysokość większą tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi;
7) poziom podłogi parteru budynku mieszkalnego
- ustala się na wysokości 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu;
8) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego: nie większa niż 16 m, powinna ponadto
uwzględniać warunki dotyczące sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2;
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9) geometria dachu budynku mieszkalnego: dach
stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 25 - 45 ,
pokryty dachówką lub podobnym materiałem; usytuowanie głównej kalenicy: równoległe lub prostopadłe do dłuższych granic działki; nie dopuszcza się
dachów stromych jednospadowych (pulpitowych)
i dachów o niesymetrycznym nachyleniu połaci;
10) doświetlenie poddasza: oknami w ścianach
szczytowych, lukarnami, oknami połaciowymi;
11) zabudowę gospodarczą dostosować cechami i stylem do budynku mieszkalnego, odstępstwa
dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi;
12) w przypadku lokalizowania usług, ustala się
obowiązek realizacji w granicach działki odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów, według ustaleń § 18.
§ 11.1. Tereny oznaczone symbolem U, przeznaczenie podstawowe: planowana zabudowa
usługowa - usługi publiczne i komercyjne.
2. Na terenach usług dopuszcza się:
1) budowę nowych obiektów usługowych oraz
obiektów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających funkcję podstawową, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko oraz obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m²;
2) przebudowę i remonty budynków istniejących;
3) możliwość realizacji wydzielonych pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb właściciela i pracowników;
4) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje usługowe, z wykluczeniami jak w punkcie 1.
3. Na terenach zabudowy usługowej U obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linie zabudowy: nieprzekraczalne, według
ustaleń rysunku planu;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki: nie normuje się;
3) powierzchnia biologicznie czynna powinna
stanowić nie mniej niż 20 % powierzchni działki,
niższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej
dopuszcza się jeżeli zostanie odpowiednio uzasadniony w projekcie budowlanym;
4) nowe budynki powinny nawiązywać gabarytami i architekturą do otaczającej zabudowy,
z uwzględnieniem wymagań technologicznych,
związanych z funkcją zabudowy;
5) liczba kondygnacji – do dwóch kondygnacji
nadziemnych, plus poddasze użytkowe;
6) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu, z wyjątkiem
przypadków gdy ze względów technologicznych
wymagany jest inny poziom;
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7) szerokość elewacji frontowej budynków: nie
ustala się;
8) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci pod kątem 25 - 45 , pokryte dachówką lub podobnym materiałem, dopuszcza się także
dachy płaskie;
9) w granicach działki należy urządzić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów,
według odpowiednich ustaleń § 26;
10) w realizacji obiektów usługowych uwzględnić konieczność ich przystosowania do korzystania
przez osoby niepełnosprawne.
§ 12.1. Tereny oznaczone symbolem US - przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji,
tereny imprez kulturalnych i masowych z zabudową
i urządzeniami towarzyszącymi.
2. Ustala się warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów kubaturowych - 6 m od linii rozgraniczających przyległe drogi gminne;
2) liczba kondygnacji budynków: do dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe;
3) dachy budynków - strome, dwuspadowe lub
wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci pod kątem 25 - 45 , dopuszcza się
także dachy płaskie;
4) wysokość obiektów niekubaturowych – nie
większa niż 12 m;
5) formę zabudowy, elewacje, elementy ścienne
i dachowe, ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi tradycjami, z uwzględnieniem wymagań
związanych z funkcją terenu;
6) wielkość powierzchni zabudowy, szerokości
elewacji frontowych oraz geometrię dachów: dostosować do funkcji obiektu;
7) udział powierzchni czynnej biologicznie: nie
normuje się;
8) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić
w miarę potrzeb i możliwości:
a) boiska do gier sportowych,
b) kubaturowe obiekty sportowo - rekreacyjne
i higieniczno - sanitarne,
c) zieleń urządzoną z elementami małej architektury,
d) drogi wewnętrzne i parkingi;
9) należy przewidzieć urządzenia odwadniające,
zapewniające sprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni boisk oraz
szczelnych nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów;
10) do obiektów sportowo - rekreacyjnych powinny być doprowadzone utwardzone dojścia
o minimalnej szerokości 1,5 m, przystosowane do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach;
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11) dojścia i otoczenie obiektów użytkowanych
po zapadnięciu zmroku należy wyposażyć w oświetlenie elektryczne.
§ 13.1. Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni
produkcyjnej:
1) R - tereny użytków rolnych i ogrodów,
2) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych,
3) RPZ - tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej.
2. Na terenach użytków rolnych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem R, obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) zachowanie podstawowej funkcji terenów polowych upraw rolniczych, sadów i ogrodniczych
upraw gruntowych;
2) utrzymanie w odpowiednim stanie istniejących zadrzewień przydrożnych i niewielkich skupisk
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów
melioracyjnych i dróg gospodarczych;
4) dopuszcza się:
a) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, niepowodujące konieczności
uzyskiwania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze,
b) wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych - w zakresie niezmieniającym podstawowej funkcji terenu,
3. Na terenach specjalistycznej produkcji zwierzęcej RPZ oraz na terenach obsługi produkcji
w gospodarstwach rolnych RU, ustala się:
a) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
z możliwością przebudowy, rozbudowy (nadbudowy) i wymiany istniejących obiektów,
b) budowę nowych obiektów produkcji rolniczej,
oraz obiektów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających funkcję podstawową z zastrzeżeniem odpowiednich ustaleń planu dotyczących ochrony
środowiska określonych w rozdziale 6,
c) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje rolnicze oraz mieszkaniowe i usługowe z zastrzeżeniem odpowiednich
ustaleń planu dotyczących ochrony środowiska
i krajobrazu kulturowego.
4. Na terenach RPZ obowiązują poniższe zasady
zabudowy i zagospodarowania:
1) wielkość obsady ferm chowu zwierząt ogranicza się do 39 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych według przepisu szczególnego);
2) nieprzekraczalne linie zabudowy - w odległości nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczających
przyległe drogi;
3) budynek inwentarski oraz ściana budynku gospodarczego z otworami okiennymi lub drzwiowymi
nie mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż
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8 m od budynków mieszkalnych oraz budynków
użyteczności publicznej;
4) wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do 8 m, chyba że uzasadnione potrzeby
technologiczne wymagać będą większej;
5) wysokość budynków administracyjnych, socjalnych i innych - do 3 kondygnacji nadziemnych,
wliczając poddasze użytkowe;
6) dachy budynków - płaskie lub strome, dwuspadowe i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci pod kątem 25 - 45 ;
7) w zagospodarowaniu terenu, oprócz zabudowy i urządzeń służących funkcjom podstawowym
należy przewidzieć obowiązkowo:
a) drogi wewnętrzne i parkingi z miejscami postojowymi w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu,
b) zieleń urządzoną na nie mniej niż 15 % powierzchni terenu,
c) pełne uszczelnienie powierzchni narażonych
na zanieczyszczenie substancjami szkodliwymi w
tym odchodami zwierząt,
d) wewnętrzną sieć kanalizacji i zabezpieczenie
przed spływem zanieczyszczonych wód opadowych
na tereny przyległe,
e) zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania zwierząt oraz stosowanie skutecznych rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym
profilaktyczne stosowanie preparatów zmniejszających wytwarzanie substancji złowonnych.
5. Na terenach RU obowiązują odpowiednio zasady zabudowy i zagospodarowania jak na terenach
RPZ z zastrzeżeniem że wielkość obsady zwierząt
nie może przekroczyć 5 DJP.
§ 14.1. Plan ustala tereny zieleni urządzonej ZP
- zieleni urządzonej przeznaczonej na szpalery przyuliczne drzew wewnątrz i w poboczach terenów
komunikacji KDD, ciągi zieleni izolacyjnej wysokiej
i średniej oraz skwery w otoczeniu terenu usług
sortu i rekreacji US.
2. Na terenach zieleni urządzonej ZP należy
uwzględnić zieleń trawiastą, zieleń średnią i wysoką
z udziałem zimozielonej, dostosowaną do warunków siedliskowych, funkcji terenu i miejscowych
tradycji (aleje lipowe); dopuszcza się realizację publicznych urządzeń i obiektów towarzyszących małej architektury, urządzeń dla dzieci, oświetlenia.
Rozdział 2
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych i organizacji imprez masowych
§ 15.1. Ustala się tereny przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych:
1) tereny zieleni urządzonej ZP - skwery, zieleńce przyuliczne, tereny komunikacji - drogi (ulice)
publiczne KDD, parking publiczny KX, gminne drogi
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(ulice) wewnętrzne KDW i ciągi pieszo - jezdne KP,
place;
2) teren sportu i rekreacji: US.
2. W kształtowaniu przestrzeni publicznych należy uwzględniać odpowiednie ustalenia szczegółowe planu, ponadto ustala się możliwość, po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Strzeleczki lub
właściwego zarządcy drogi:
1) wprowadzania elementów małej architektury,
oświetlenia i zieleni urządzonej w dostosowaniu do
warunków lokalnych;
2) lokalizowania małych obiektów usługowych
(handlowych, gastronomicznych, w tym ogródków
letnich) w obiektach o powierzchni w obrysie zewnętrznym nie większej niż 15 m², niewymagających pozwolenia budowlanego i niepowodujących
zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) umieszczania nośników reklamowych.
Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
§ 16. Zewnętrzne i lokalne powiązania komunikacyjne obszaru planu zapewniają drogi publiczne
o znaczeniu gminnym, z wyróżnieniem:
1) KDL - ul. Lipowa - odcinek drogi gminnej od
skrzyżowania z ul. Wiejską do wjazdu na teren zespołu pałacowo - parkowego, o nawierzchni asfaltowej, docelowo klasy L - lokalna, długości
0,27 km, o szerokości w liniach rozgraniczających
12 - 15 m; przewiduje się utrzymanie obecnej szerokości pasa drogowego. Dostępność nieograniczona - z posesji przyległych i bocznych dróg dojazdowych;
2) KDD-1 - północna część ul. Lipowej, w większości przebiegu o nawierzchni twardej, docelowo
klasy D - dojazdowa, szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 10 - 13 m, długość
0,61 km, dostępność nieograniczona;
3) KDD-2 - ul. Wiejska, o nawierzchni twardej,
docelowo klasy D - dojazdowa, szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 5 - 8 m, długość
0,66 km, dostępność nieograniczona; ze względu
na istniejącą zabudowę istnieje tylko ograniczona
możliwość poszerzenia do parametrów normatywnych;
4) KDD-3 - część ul. Szkolnej, o nawierzchni
twardej, szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 10 - 12 m, długość w granicach planu
0,1 km, dostępność nieograniczona;
5) KDD-4 - ul. Polna, o nawierzchni twardej, szerokość w istniejących liniach rozgraniczających
6 m, długość 0,3 km, dostępność nieograniczona;
ze względu na istniejącą zabudowę istnieje tylko
ograniczona możliwość poszerzenia do parametrów
normatywnych;
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6) ulice planowane jako nowe lub powstałe
w wyniku poszerzenia dróg istniejących - klasy D dojazdowe, oznaczone symbolami od KDD-5 do
KDD-11, szerokość planowana w liniach rozgraniczających 10 m, wyjątkowo 8 m, dostępność nieograniczona. W przypadku KDD-6 przewiduje się
realizację dwóch pasów po 5 m, przedzielonych
pasem zieleni o szerokości 8 m (zalecana aleja lipowa).
§ 17.1. Uzupełniającą sieć obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem tworzą drogi wewnętrzne KDW (dojazdowe, gospodarcze, rolnicze),
w istniejących lub planowanych liniach rozgraniczających, ciągi pieszo - jezdne KP oraz teren oznaczony symbolem KX - parking publiczny przy boisku
sportowym US.
2. Szerokości nowych dróg wewnętrznych,
w tym ciągów pieszo - jezdnych KP, określa rysunek planu.
3. Wyznacza się kierunki dostępności komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami: U/MN, US
- według rysunku planu.
§ 18. Ustala się wskaźniki liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, wymaganych w granicach terenów usług, produkcji, składów i magazynów:
1) na terenach U, US, oraz na terenach MN
w przypadku realizowania usług:
a) 2 - 4 stanowiska/100 m² powierzchni użytkowej,
b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych
i stanowisk pracy,
c) 2 - 3 stanowiska/10 osób jednocześnie korzystających z usług;
2) liczba miejsc parkingowych dla pojazdów
osób niepełnosprawnych: 1 miejsce na każdych
12 miejsc parkingowych.
§ 19.1. Planuje się poprawę istniejących warunków komunikacji drogowej poprzez:
1) remonty i przebudowę gminnych dróg publicznych KDL, KDD i skrzyżowań w ciągu tych
dróg - do uzyskania parametrów ustalonych klas,
normowanych przepisem szczególnym, według
ustaleń § 16 i rysunku planu;
2) remonty i przebudowę istniejących wewnętrznych dróg rolniczych według bieżących potrzeb.
2. W realizacji przedsięwzięć, wymienionych
w ust. 1, należy uwzględnić:
1) potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich;
2) potrzeby w zakresie dróg pożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie przeciwpożarowej;
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3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów,
na których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu.
3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi publicznej wymienionej w § 16 może
nastąpić po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi
w drodze decyzji administracyjnej, na warunkach
określonych w tej decyzji.
§ 20.1. W liniach rozgraniczających ulic i dróg
należy realizować, stosownie do lokalnych potrzeb,
zgodnie z ustaloną klasą drogi i jej parametrami:
1) ruch kołowy;
2) ruch rowerowy (ścieżki rowerowe w poboczach dróg publicznych);
3) ruch pieszy (chodniki);
4) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (zatoki autobusowe, przystanki);
5) infrastrukturę techniczną niezwiązaną bezpośrednio z komunikacją drogową, w tym hydranty
przeciwpożarowe;
6) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrożne,
przepusty, kanalizację deszczową);
7) zieleń przyuliczną.
2. Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną
z drogą - przewody wodociągowe i kanalizacyjne
należy prowadzić w układach podziemnych, przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą drogi
i określonych w stosownej decyzji.
Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 21.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru
planu w energię elektryczną:
1) w zakresie średnich napięć - z GPZ Krapkowice istniejącymi liniami 15 kV, napowietrznymi,
oznaczonymi na rysunku planu symbolem E 15 kV
oraz planowanym odcinkiem kablowym, oznaczonym na rysunku planu symbolem E15kVp, przewidzianym w zastępstwie kolizyjnego odcinka linii
napowietrznej;
2) w zakresie niskich napięć - liniami napowietrznymi i kablowymi z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV, oznaczonych symbolem Et:
a) Dobra 1 - stacja wieżowa murowana na
skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i ul. Polnej, o mocy
znamionowej 125 kVA, maksymalnej - 250 kVA;
b) Dobra 2 - stacja wieżowa z elementów prefabrykowanych typu „Pyskowice” w sąsiedztwie
boiska sportowego, o mocy znamionowej 100 kVA,
maksymalnej - 1600 kVA.
2. Przewiduje się przebudowę istniejących linii
elektroenergetycznych średnich napięć, rozbudowę
sieci napowietrznych i kablowych średnich i niskich
napięć na obszarach projektowanego zainwestowa-
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nia, rozbudowę istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w jednym z narożników
terenu MN-5 lub MN-7, obsługującej planowane
zespoły zabudowy mieszkaniowej.
3. Istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną E15kV, przecinającą kolizyjnie tereny planowanego zainwestowania MN-5 i MN-6 należy
skablować na odcinku oznaczonym symbolem
E15kVp.
§ 22.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru
planu w wodę:
1) dla celów bytowych, usługowych, produkcyjnych i przeciwpożarowych - z istniejącego gminnego wodociągu grupowego „Smolarnia - Nowe
Budy”;
2) w miarę potrzeb przewiduje się wymianę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej oraz jej
rozbudowę na terenach planowanego zainwestowania, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, bez potrzeby zmiany
planu.
2. Dopuszcza się wykonywanie i eksploatację
dodatkowych ujęć wód podziemnych na obszarze
planu po spełnieniu warunków przewidzianych
w przepisach szczególnych.
§ 23.1. W zakresie gospodarki ściekowej ustala
się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych z obszaru planu - projektowaną siecią kanalizacji zbiorowej Gminy Strzeleczki, grawitacyjną i grawitacyjno – tłoczną, do oczyszczalni w Krapkowicach;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) z terenów o nawierzchni utwardzonej - do
sieci kanalizacji deszczowej - krytej i otwartej,
z wyłączeniem powszechnego korzystania z rowów
odwadniających jezdnie ulic, docelowymi odbiornikami tych wód mogą być, oprócz kanalizacji komunalnej, także studnie i rowy chłonne, pod warunkiem zastosowania na wylotach kanalizacji deszczowej odpowiednich urządzeń oczyszczających
(odstojników szlamów i piasku, separatorów olejów),
b) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z posesji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej - mogą być odprowadzane do gruntu na własnym terenie, w sposób
niepowodujący zalewania nieruchomości sąsiednich,
c) dopuszcza się z odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych
z dachów, dróg wewnętrznych oraz z parkingów
o powierzchni nie przekraczającej 0,1 ha na terenach usług - do wód i gruntu na własnym terenie
nieutwardzonym, pod warunkiem spełnienia wyma-

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 32

– 2212 –

gań przepisów szczególnych dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
3) odprowadzenie ścieków przemysłowych z terenów U - do sieci kanalizacji komunalnej, po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia.
2. Przewiduje się na obszarze planu budowę
głównych i rozdzielczych przewodów sieci kanalizacyjnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
z wyłączeniem stacji zlewnych ścieków. Zbiorowe
urządzenia kanalizacyjne nie powinny być lokalizowane bliżej niż 50 m od terenów zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, zieleni publicznej
i usług oraz należy je wyposażyć w filtry zapobiegające emisji nieprzyjemnych zapachów. Przebieg
głównych przewodów sieci obrazuje rysunek planu,
dopuszcza się inny przebieg sieci.
3. Do czasu zrealizowania planowanego systemu
kanalizacji zbiorowej dopuszcza się sytuowanie
bezodpływowych, szczelnych urządzeń do gromadzenia ścieków bytowych i przemysłowych oraz
zorganizowany system odbioru i przewozu tych
ścieków do oczyszczalni.
§ 24.1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu
w energię cieplną - przewiduje się ogrzewanie
z własnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nośników energii (paliwa gazowe, olejowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych źródeł
ciepła opalanych paliwami stałymi.
2. Dopuszcza się indywidualne korzystanie z gazu płynnego i innych paliw płynnych w systemie
bezprzewodowym w tym magazynowanie wymienionych paliw w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wymaganiami
przepisu szczególnego.
§ 25.1. W zakresie telekomunikacji przewodowej plan przewiduje:
1) utrzymanie istniejącego przebiegu kabli telekomunikacyjnych, dopuszcza się ich modernizację
i wymianę a także prowadzenie nowych linii kablowych w zakresie niepowodującym trwałego przeznaczenia na ten cel gruntów rolnych;
2) rozbudowę istniejącej sieci abonenckiej na terenach planowanego zainwestowania a także instalację ogólnie dostępnych kabin telefonicznych.
2. Nie dopuszcza się lokalizacji w obszarze planu
stacji telefonii komórkowej.
§ 26. W zakresie gospodarki odpadami stałymi
ustala się:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu na wysypisko obsługujące Gminę;
2) wykorzystanie odpadów w postaci mas ziemnych z wykopów budowlanych do kształtowania
powierzchni terenów inwestycji oraz przeznaczanie
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nadwyżek tych gruntów do rekultywacji terenów
zdegradowanych na terenie Gminy;
3) postępowanie z odpadami przemysłowymi
i niebezpiecznymi - według decyzji i uzgodnień właściwych organów, wydanych na podstawie przepisów regulujących gospodarkę odpadami.
§ 27.1. Przewody podziemne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i gazowych, napowietrzne
linie elektroenergetyczne niskich napięć, napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia
i obiekty towarzyszące tym sieciom - należy sytuować w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na warunkach uzgodnionych z zarządcami dróg.
2. Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów
o których mowa w ust. 1, wraz z urządzeniami
i obiektami towarzyszącymi (np. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, szaf telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych, pompowni)
a także nowych kablowych i napowietrznych linii
elektroenergetycznych średniego napięcia - na nieruchomościach gruntowych sąsiadujących z ulicami
i drogami lub na terenach rolniczych R, w uzgodnieniu z właścicielami tych nieruchomości, bez potrzeby zmiany planu.
Rozdział 5
Zasady ochrony środowiska i przyrody
§ 28.1. Ustala się zasady ochrony środowiska,
w szczególności zlewni powierzchniowej i podziemnej rzeki Biała z której odbywa się zasilanie
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 332
„Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka” (zbiornik
gromadzący wody w trzeciorzędowych utworach
porowych); wobec braku systemu kanalizacji zbiorowej oraz istnienia obiektów specjalistycznej produkcji zwierzęcej i ogrodniczej są to elementy środowiska najbardziej zagrożone w obszarze planu;
2. W związku z uwarunkowaniami wymienionymi w ust. 1 zakazuje się na całym obszarze planu
realizacji przedsięwzięć mogących spowodować
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności:
1) wprowadzania do ziemi i wód płynnych odchodów zwierzęcych oraz ścieków bytowych;
2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni
ścieków;
3) innych form wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych z zastrzeżeniem ustaleń § 23 dotyczących
odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
4) lokalizowania ferm chowu zwierząt, z wyjątkiem istniejącej fermy na terenie RPZ.
3. Rolnicze wykorzystanie obornika, gnojówki
i gnojowicy jako nawozów naturalnych powinno
być zgodne z wymaganiami przepisów szczegól-
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nych o nawozach i nawożeniu, z uwzględnieniem
dopuszczalnych dawek polewowych.
4. Powierzchnie zagrożone zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami
szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i wód
podziemnych, w tym odchodami zwierząt, należy
uszczelnić i zabezpieczyć przed spływem zanieczyszczeń na tereny przyległe.
§ 29. Dopuszcza się realizację na obszarze planu
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, pod warunkiem zgodności rodzaju
i zakresu przedsięwzięcia z:
1) ustalonym w planie przeznaczeniem terenów
i szczegółowymi warunkami ich zabudowy i zagospodarowania;
2) ustalonymi w planie zakazami i ograniczeniami.
§ 30. Ustala się tereny na których przyjmuje się
dopuszczalne poziomy hałasu, normowane w przepisie szczególnym:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) i na terenach usług (U) - obowiązują
dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane w przepisie szczególnym dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
2) na terenach zabudowy zagrodowej (RM) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane w przepisie szczególnym dla terenów zabudowy zagrodowej.
§ 31. Wyznacza się strefę ograniczeń sanitarnych w promieniu 50 m od granic cmentarza wyznaniowego, sąsiadującego bezpośrednio z obszarem planu; w strefie tej zakazuje się:
1) wznoszenia nowych budynków mieszkalnych;
2) lokalizowania zakładów produkujących żywność;
3) lokalizowania zakładów żywienia zbiorowego;
4) lokalizowania zakładów przechowujących artykuły żywnościowe;
5) lokalizowania studni do czerpania wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.
§ 32.1. W obszarze planu nie występują prawne
formy ochrony przyrody, w przypadku ich ustanowienia należy stosować sposoby ochrony określone
w odpowiednich przepisach szczególnych, zarządzeniach lub decyzjach.
2. Szczątki roślin lub zwierząt odkryte w trakcie
robót ziemnych podlegają ochronie na mocy przepisów szczególnych; w razie ich odkrycia należy
wstrzymać roboty mogące je uszkodzić oraz niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora przyrody lub Wójta Gminy Strzeleczki.
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Rozdział 6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym terenów i obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych
§ 33.1. W obszarze planu występują obiekty
i tereny podlegające prawnej ochronie konserwatorskiej - ujęte w gminnej ewidencji zabytków:
1) fragment murowanego ogrodzenia cmentarza
na granicy działki nr 513/1, początek XX w.;
2) dom i zabudowa gospodarcza przy domu
(ul. Szkolna 29), murowany, koniec XIX w.;
3) dom ogrodnika (ul. Szkolna 50), murowany,
szachulcowy, połowa XIX w.;
4) dom (ul. Lipowa 20), murowany, początek
XX w.;
5) stanowiska archeologiczne mogące występować w obszarze planu (brak szczegółowej lokalizacji):
a) nr 1 (ślad osadnictwa, kultura ceramiki sznurowej),
b) nr 2 (punkt osadnictwa, wiek nieokreślony),
c) nr 3 (punkt osadnictwa, neolit),
d) nr 4 (grodzisko, wiek nieokreślony).
2. Zakres ochrony konserwatorskiej obiektów
ujętych w gminnej ewidencji zabytków wymaga
zachowania bryły obiektu i dachu co do kształtu
i rodzaju materiału, podziałów w elewacji, formy
stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego; prace projektowe, remontowe oraz zamiar rozbudowy i przebudowy tych obiektów podlegają opiniowaniu przez organ konserwatorski Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Nawarstwienia kulturowe i przedmioty o cechach zabytku odkryte w trakcie robót ziemnych
podlegają ochronie na mocy przepisów szczególnych; w razie ich odkrycia należy wstrzymać roboty
mogące je uszkodzić oraz niezwłocznie zawiadomić
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Strzeleczki.
Rozdział 7
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 34.1. Scaleniem i podziałem nieruchomości
należy objąć tereny przeznaczone pod planowane
zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolami: MN-1, MN-2, MN-3, MN-5,
MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-11, MN-12 wraz
z obsługującymi je ulicami: KDD-5, KDD-6, KDD-7,
KDD-8, KDD-9, KDD-10, KDD-11 oraz drogami
wewnętrznymi KDW i KP.
2. Wtórny podział terenów wymienionych
w ust. 1 należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami rysunku planu, dopuszczalne są korekty granic oznaczonych w planie jako orientacyjne, nie-
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zmieniające zasadniczych cech podziałów projektowanych.
3. Zakres i kolejność etapów scaleń ustala
Wójt Gminy Strzeleczki.
§ 35.1. Na terenach istniejącej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy zagrodowej RM dopuszcza się wtórny podział nieruchomości i wydzielanie nowych działek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni działki jednorodzinnej
w zabudowie wolnostojącej - 700 m² przy szerokości frontu działki min. 18 m, w zabudowie bliźniaczej odpowiednio - min. 400 m² i 12 m;
2) dostępu do drogi publicznej lub gminnej drogi
wewnętrznej i sieci infrastrukturalnych - energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej, chyba
że plan dopuszcza w zakresie kanalizacji rozwiązania indywidualne;
3) zgodności zamierzonego podziału ze szczegółowymi ustaleniami planu dotyczącymi terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy zagrodowej RM oraz z przepisami szczególnymi.
2. Maksymalna wielkość działki, której wydzielenie
jest niezbędne pod urządzenia infrastrukturalne bez
zmiany planu, według ustaleń § 27, wynosi 100 m².
Dział III
Przepisy przejściowe i końcowe
Rozdział 1
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i zagospodarowania terenów
§ 36. Do czasu zrealizowania ustaleń planu, tereny nim objęte należy użytkować w dotychczasowy sposób - jeżeli to użytkowanie nie jest sprzeczne z przepisami szczególnymi.
Rozdział 2
Stawki procentowe wzrostu wartości nieruchomości
§ 37. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości,
o których mowa w art. 36 ust. 4 wymienionej
ustawy - w granicach terenów oznaczonych
w planie symbolami:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN - 30 %;
2) tereny zabudowy zagrodowej (z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) RM - 20 %;
3) tereny zabudowy usługowej U - 20 %;
580

Poz. 580

4) tereny zabudowy mieszanej, oznaczone jako
ZP/MN - 20 %;
5) tereny sportu i rekreacji US - 1 %;
6) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach
ogrodniczych RU - 20 %;
7) tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej
RPZ -5 %;
8) tereny rolnicze R -5 %;
9) tereny zieleni urządzonej (zieleni publicznej)
ZP - 1 %;
10) tereny dróg publicznych KDL, KDD - 1%;
11) tereny parkingów publicznych KX - 1 %;
12) tereny dróg wewnętrznych KDW, KP - 5 %;
13) tereny elektroenergetyki (stacje transformatorowe) Et - 5 %.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 38. Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, stanowiącymi zadania własne Gminy
Strzeleczki, są w granicach planu:
1) budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych
dróg publicznych: KDL i KDD oraz parkingu publicznego KX;
2) przebudowa gminnych dróg wewnętrznych
KDW ciągów pieszo-jezdnych KP;
3) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej;
4) budowa sieci i urządzeń kanalizacji komunalnej i deszczowej;
5) urządzenie terenów zieleni publicznej (ZP);
6) budowa, rozbudowa i przebudowa obiektów
sportu i rekreacji na terenie US.
§ 39. Tracą moc obowiązujące dotychczas
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki, uchwalone przez Radę Gminy w Strzeleczkach uchwałą
Nr XXXVI/179/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r.
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 68 poz. 543), w zakresie odnoszącym się do obszaru objętego niniejszą uchwałą.
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Strzeleczki.
§ 41. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
stronie internetowej Gminy Strzeleczki.
§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Walter Wieja
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXII/207/09
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 19 marca 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej i usług we wsi Dobra
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.) – uwzględniając stanowisko
Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usług we wsi Dobra, rozstrzyga następująco:
1. Uwzględnia się uwagę dotyczącą działki nr
513/1, w ten sposób że zamiast 11 działek budowlanych wyznacza się na tej nieruchomości
7 działek budowlanych, w pozostałej części działki
nr 513/1 utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie rolnicze, bez prawa zabudowy. Odpowiednio
zmieniono także przebieg drogi wewnętrznej do
sąsiedniego terenu ogrodnictwa na działce 513/2.
2. Ostatecznie przyjęty w planie sposób zagospodarowania działki nr 513/1 nie jest zgodny w
szczegółach z propozycją podziału na działki budowlane, przedstawioną przez zainteresowanego
właściciela. Mapa na której sporządzono projekt
podziału na działki o numerach od 513/3 do
513/11 nie została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i nie wiąże organu sporządzającego plan miejscowy.
3. Ustalone zagospodarowanie, o którym mowa
w pkt 1, zostało zaakceptowane przez właścicieli
działek 513/1 oraz 513/2 na spotkaniu w Urzędzie
Gminy w dniu 3 lutego 2009 r.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXII/207/09
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 19 marca 2009 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących
zadania własne Gminy Strzeleczki, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i usług we wsi Dobra oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 7 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.), Rada Gminy Strzeleczki przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących
zadania własne Gminy Strzeleczki oraz o zasadach
ich finansowania:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
i usług we wsi Dobra, należące do zadań własnych
Gminy Strzeleczki obejmują:
1) budowę gminnych dróg o parametrach klasy
„D”, o łącznej długości ok. 2 200 mb,
2) budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze
planu, o długości sieci głównej ok. 3100 mb,
3) rozbudowę sieci wodociągowej, rozdzielczej
o długości ok. 1800 mb.
2. Ustala się następujące źródła finansowania
zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych:
1) środki własne – w oparciu o wieloletni plan
inwestycyjny Gminy Strzeleczki; w kolejnych latach po uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb
i możliwości, w budżecie przeznaczane będą środki
na realizację zadań gminnych w zakresie dróg
i infrastruktury technicznej z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, podatków,
(zmian w podatkach od nieruchomości), renty planistycznej, opłat adiacenckich;
2) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne;
3) kredyty, pożyczki preferencyjne.
3. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie w
trybie zamówień publicznych, możliwa będzie
również (stosownie do przepisów) poprzez umowy
porozumienia publiczno – prywatnego.
4. Terminy realizacji inwestycji obejmujących
infrastrukturę techniczną, wymienionych w punkcie 1 – według wieloletniego planu inwestycyjnego
Gminy Strzeleczki.
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DECYZJA NR OWR-4210-11/2009/9/VI-A/GM
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 lit. b w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp.
z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach posiadającego
statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 531
558998 zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić taryfę dla
ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo,
stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres
do dnia 31 maja 2010 r.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na
wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje
z dnia 17 grudnia 1999 r. na:
wytwarzanie ciepła nr WCC/822/9/W/1/2/
99/MS ze zmianą z dnia 27 czerwca 2005 r.
nr WCC/822A/9/W/OWR/2005/HC,
z dnia 26 sierpnia 2008 r. nr WCC/822ZTO/9/W/OWR/2008/BH,
przesyłanie
i
dystrybucję
ciepła
nr
PCC/867/9/W/1/2/99/MS ze zmianą z dnia 23 maja
2000 r. nr PCC/867A/9/W/3/2000/RW, z dnia 26
sierpnia 2008 r. nr PCC/867-ZTO/9/W/OWR/
2008/BH,
w dniu 30 stycznia 2009 r., zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające
koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa
URE, oraz proponują okres ich obowiązywania.
W myśl art. 47 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne,
Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej
zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których
mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego, na
podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że

Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących
podstawę ustalania cen i stawek opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów
poniesionych za okres 12 miesięcy.
Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za
świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5
ustawy Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie
z wnioskiem Przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia
ochronę interesów odbiorców.
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został
przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w rozstrzygnięciu.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do
Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów,
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres PołudniowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
49-57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3
pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
nr OWR-4210-11/2009/9/VI-A/GM
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123,
Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz.
905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11),
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia
w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany, jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie
określonym ustawą,
przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca –
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach, prowadzące działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji
ciepła,
odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło,
z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie
tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich
stosowania,
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źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje służące do wytwarzania ciepła,
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym, łączący
te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza
oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
węzeł grupowy – węzeł cieplny obsługujący
więcej niż jeden obiekt,
instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania
ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody
w obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny
z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami,
zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu
dostarczania ciepła,
moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika
ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika
w jednostce czasu,
zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie
największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
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b) normatywna temperatura ciepłej wody,
nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła
bez zawarcia umowy, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego lub przez ingerencję w ten układ mającą
wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych
przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.
2. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Spółka
z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie Gminy Zdzieszowice.
Działalność prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
koncesji z dnia 17 grudnia 1999 roku na:
- wytwarzanie ciepła nr WCC/822/9/W/1/2/
99/MS ze zmianami z dnia 27 czerwca 2005 r. nr
WCC/822A/9/W/OWR/2005/HC, z dnia 26 sierpnia
2008 r. nr WCC/822-ZTO/9/W/OWR/2008/BH,
3. przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/867/
9/W/1/2/99/MS ze zmianami z dnia 23 maja 2000
roku, nr PCC/867A/9/W/3/2000/RW, z dnia 26 sierpnia 2008 r. nr PCC/867-ZTO/9/W/OWR/2008/BH.
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3. Podział odbiorców na grupy taryfowe

Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia
taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące
grupy taryfowe:
grupa A1 odbiorcy zaopatrywani w ciepło z EC I
za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej
sprzedawcy,
grupa A2 odbiorcy zaopatrywani w ciepło z EC I
za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej
sprzedawcy i węzłów cieplnych sprzedawcy,
grupa A3 odbiorcy zaopatrywani w ciepło z EC I
za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej, węzłów oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych
sprzedawcy,
grupa B odbiorcy zaopatrywani w ciepło z Elektrociepłowni EC II za pośrednictwem wodnej sieci
ciepłowniczej sprzedawcy zlokalizowani na terenie
Zakładów Koksowniczych,
grupa C odbiorcy zaopatrywani w ciepło z Elektrociepłowni EC II za pośrednictwem parowej sieci
ciepłowniczej sprzedawcy.
4. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
4.1 Ceny i stawki opłat za ciepło

Grupa A1
Wysokość cen i stawek opłat
Wyszczególnienie

Jednostka

Cena za zamówioną moc
cieplną

netto

brutto*

zł/MW/rok

17 631,39

21 510,30

rata miesięczna

1 469,28

1 792,52

Cena ciepła

zł/GJ

20,46

24,96

Cena nośnika ciepła

zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna

14,07
7 340,47
611,71

17,17
8 955,37
746,29

zł/GJ

6,30

7,69

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa A2

Wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną

Wysokość cen i stawek opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

17 631,39

21 510,30

rata miesięczna

1 469,28

1 792,52
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Cena ciepła

zł/GJ

20,46

24,96

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,07

17,17

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

10 992,07

13 410,33

rata miesięczna

916,01

1 117,53

zł/GJ

11,34

13,83

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa A3

Wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną
Cena ciepła

Wysokość cen i stawek opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

17 631,39

21 510,30

rata miesięczna

1 469,28

1 792,52

zł/GJ

20,46

24,96

3

14,07

17,17

Cena nośnika ciepła

zł/m

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

11 675,22

14 243,77

rata miesięczna

972,94

1 186,99

zł/GJ

11,00

13,42

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa B

Wyszczególnienie

Jednostki

Cena za zamówioną moc
cieplną

Wysokość cen i stawek opłat
netto

brutto*

zł/MW/rok

17 631,39

21 510,30

rata miesięczna

1 469,28

1 792,52

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

zł/GJ
zł/m3

20,46
14,07

24,96
17,17

Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe

zł/MW/rok

9 207,76

11 233,47

rata miesięczna

767,31

936,12

zł/GJ

9,40

11,47

Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
Grupa C

Wyszczególnienie
Cena za
cieplną

zamówioną

Jednostki
moc zł/MW/rok
rata miesięczna

Wysokość cen i stawek opłat
netto

brutto*

17 631,39

21 510,30

1 469,28

1 792,52

Cena ciepła

zł/GJ

20,46

24,96

Cena nośnika ciepła

zł/m3

14,07

17,17
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Stawka opłaty stałej za usługi zł/MW/rok
przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za
zł/GJ
usługi przesyłowe
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5 180,39

6 320,08

431,70

526,67

1,20

1,46

* ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22 %.
4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
W przypadku przyłączenia odbiorców ciepła do
wodnej sieci ciepłowniczej stosowane będą następujące stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Rodzaj przyłącza 2xDN
[mm]

Stawki opłat netto
[zł/mb]

DN 40

62,50

DN 60

106,50

DN 80

134,50

Do stawek opłat netto doliczony będzie podatek
od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie
do parowej sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.
5. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za
zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła
cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy
miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła,
stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na
podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki
opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła,
ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na
przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych
instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata za przyłączenie – obliczana, jako iloczyn
długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie,
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza.
6. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat
obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych
obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych.
W przypadku:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
nielegalnego pobierania ciepła,
udzielania i obliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału
4 rozporządzenia taryfowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 32

– 2229 –

7. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Poz. 581-582

Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania.
Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie
o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
Na wnioski z dnia 12 marca 2009 r. Energetyki
Cieplnej Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu,
w dniu 16 kwietnia 2009 r. decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr WCC/374-ZTO-B/73/W/
OWR/2009/CP i Nr PCC/392-ZTO-B/73/W/OWR/
2009/CP zostały zmienione koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla tego
Przedsiębiorcy.
Uzasadnienie
Decyzją z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/
374/73/W/3/98/DN ze zmianami i nr PCC/392/
73/W/3/98/DN ze zmianami udzielono Energetyce
Cieplnej Opolszczyzny SA z siedzibą w Opolu, koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu oraz przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres do 31 października 2023 r.
W dniu 17 marca 2009 r. wpłynęły pisma
Przedsiębiorcy w których Przedsiębiorca wnioskuje
o zmianę koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie
i dystrybucję ciepła w związku z:
zaprzestaniem eksploatacji kotłowni w Żarach
oraz Prabutach, gdzie zainstalowana moc cieplna
wynosiła odpowiednio 11,630 MWt i 4,900 MWt,
zmianą wielkości zainstalowanej mocy cieplnej
w kotłowniach w Sulechowie przy ul. Mieszka I 3
i ul. Łąkowej 2, gdzie zainstalowana moc cieplna
zwiększyła się do 5,115 MWt w każdym źródle ciepła,
zmianą wielkości zainstalowanej mocy cieplnej
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, gdzie zmniejszyła się zainstalowana moc cieplna do 0,550 MWt,
zmianą wielkości mocy zainstalowanej w kotłowniach Gminy Sulechów, gdzie zmniejszyła się
zainstalowana moc cieplna do 0,613 MWt,
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zmianą wielkości mocy zainstalowanej w kotłowniach Gminy Wolsztyn, gdzie zmniejszyła się
zainstalowana moc cieplna do 0,552 MWt.
Pisma strony zostały uznane, za wnioski o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
19 października 1998 r. nr WCC/374/73/W/3/98/DN
i nr PCC/392/73/W/3/98/DN, o którym mowa
w art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może
być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu
lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
Po analizie nadesłanej przez stronę dokumentacji
i stwierdzeniu, że przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji i przemawia za tym słuszny interes strony, zmieniono decyzje z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/374/73/W/3/98/DN
i nr PCC/392/73/W/3/98/DN w zakresie zgodnym
z wnioskiem Koncesjonariusza.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY KLUCZBORSKIEGO

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego

Podstawa prawna: art. 38b pkt 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

- Ryszarda Podwikę Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Kluczborku.

Zgodnie z art. 38a ust. 9 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
na podstawie zarządzenia Nr 59/2008 Starosty
Kluczborskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. została
powołana Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku.

Powołana Komisja przejęła cele działalności i zadania do realizacji Komisji powołanych wcześniej
tzn. realizację Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2002 – 2006. Celem
Komisji jest zwiększenie aktywności podmiotów
działających w sferze bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a także szeroko pojętego wychowania
młodzieży.
Komisja została powołana w celu realizacji zadań
Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W ramach „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli w latach 2002 – 2006 r.”
realizowane są bloki programowe. Nad realizacją
programów
kierunkowych
pracowały
przede
wszystkim podmioty, które statutowo zajmują się
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym tzn.
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku oraz
Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Kluczborku. Do realizacji Programu szeroko włączyły się także jednostki organizacyjne Powiatu
Kluczborskiego tj.: Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Kluczborku, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kluczborku, Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Kluczborku, Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach, Zespół Szkół Licealno – Technicznych
w Kluczborku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku, Zespół Szkół Gimnazjalnych,
Licealnych i Zawodowych w Byczynie, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, Młodzieżowy Dom
Kultury w Kluczborku, Powiatowy Urząd Pracy
w Kluczborku, Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kluczborku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Kluczborku.

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący: Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski
Członkowie:
1. Jarosław Kielar Burmistrz Kluczborka
2. Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna
3. Ryszard Grűner Burmistrz Byczyny
4. Wojciech Smolnik przedstawiciel Rady Powiatu w Kluczborku
5. Grzegorz Mikoda przedstawiciel Rady Powiatu
w Kluczborku
6. Tadeusz Mucha przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
7. Mirosław Kuna przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku Henryk Nowicki.
Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano:
- Janusza Krupę Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- Elżbietę Gabryś Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
- Iwonę Rudnicką - Hrynyszyn Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- Renatę Jażdż-Zaleską Prezesa Powiatowego
Centrum Zdrowia S.A. NZOZ
- Szpital Powiatowy w Kluczborku,
- Kazimierza Sztajglika Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych w Kluczborku,
- Mieczysława Zalecińskiego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego
w Kluczborku,
- Jolantę Krzysztowczyk Naczelnika Wydziału
Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

Podmioty realizujące Program poszerzyły go
o własne programy i przedsięwzięcia, wynikające
z ich doświadczeń i potrzeb.
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Skupiono się na realizacji poszczególnych bloków programowych:
- prewencyjno – wychowawczy,
- przeciwdziałania przestępczości,
- komunikacyjny,
- zagrożeń kryzysowych,
- porządkowy,
- bezpieczeństwa społecznego.
Blok prewencyjno – wychowawczy jest realizowany poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych:
- „Program profilaktyczny zapobiegający agresji
i przemocy wśród młodzieży” – celem jest wyposażenie uczestników w umiejętności psychologiczne
i społeczne, które skutecznie będą chroniły przed
niepożądanymi zachowaniami: „Lubię siebie”
– celem jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa
w otoczeniu, budowanie tożsamości i pewności
siebie; „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
„Stop agresji i przemocy w szkole” – celem jest
ograniczenie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach systemu oświaty;
Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy; Cykl
spotkań przeciwdziałających agresji – szukanie
i wyznaczanie własnych mocnych stron, dostrzeganie pozytywnych cech u innych, ćwiczenie rozpoznawania oznak agresji, konstruktywne działanie
w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności
ozpoznawania i nazywania emocji, ćwiczenie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych, doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania
konfliktu; organizowanie w placówkach oświatowych „Dnia Szkoły bez przemocy”; „Cykl zajęć
mających na celu eliminowanie różnych form przemocy” – kształtowanie umiejętności rozpoznawania
i unikania sytuacji niebezpiecznych, wzmacniania
poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych; „Niebezpieczne miejsca w mojej szkole” – celem jest eliminacja zagrożeń i niebezpieczeństwa na terenie szkoły; „Narkotyki – NIE, dziękuję” – celem jest uświadomienie
zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków,
dostarczenie wiedzy na temat szkodliwości działania narkotyków, zwiększenie świadomości czym
jest uzależnienie; „Młodość bez nałogów”; „Dlaczego musimy się uczyć i jak uniknąć niepowodzeń”
– zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do siebie i dobrych kontaktów z innymi, pokazanie możliwości dobrego życia bez używek,
ćwiczenia pozytywnego myślenia o sobie, poszukiwanie dróg zapobiegających niepowodzeniom, szukanie dróg zapobiegających konfliktom i łamaniu
prawa; „Twój piękny uśmiech”, „Zdrowy styl życia” – kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
„Dzień bez papierosa”; „Daj sobie szansę na życie
bez AIDS”; programy profilaktyczne „NOE”,
„ARION” - zorganizowane we współpracy z pełnomocnikiem burmistrza ds. Uzależnień; „Bezpieczna
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szkoła” – monitoring i stała kontrola sytuacji
w szkole; „Rozmawiajmy” - regularna współpraca
z instytucjami organizacjami i szkołami w ramach
ochrony uczniów przed negatywnymi zachowaniami, zagrożonych demoralizacją oraz pochodzących
z rodzin patologicznych;
- zajęcia w formach pomocy indywidualnej, pomocy grupowej oraz prelekcji i wykładów: terapie,
zajęcia grupowe, treningi, warsztaty, psychoedukacja;
- pogadanki na temat zagrożeń społecznych
„Kiedy i dlaczego przeklinamy. Jak tego uniknąć?”,
„Jak spędzam swój wolny czas?”, „Jak rozładować
stres?”, „Szkodliwość nikotyny i alkoholu.”, „Jak
radzić sobie z emocjami?
- zapobieganie powstawaniu zagrożeń: wprowadzanie programów edukacyjnych na temat zagrożeń, obserwacja i analiza zagrożeń przez kadrę pedagogiczną we współpracy z uczniami i rodzicami,
działania informacyjno – edukacyjne o zagrożeniach
i ich unikaniu skierowane do dorosłych, dzieci
i młodzieży;
- podjęto również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przy wypoczynku zimowym i letnim – programy „Bezpieczne wakacje”,
„Bezpieczne ferie”, w ramach których ograniczono
liczbę wypadków nad wodą i na drodze, dokonano
kontroli pojazdów przewożących dzieci i młodzież
w trakcie wakacji;
- poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego
spędzania czasu wolnego - badania ankietowe
wśród uczniów pod kątem oczekiwań odnośnie
zajęć pozalekcyjnych i ich atrakcyjności oraz poszerzenia oferty; organizowanie zajęć muzyczno ruchowych, konkursów sprawnościowych; kółka
zainteresowań; organizowanie zajęć świetlicowych;
wycieczki piesze o różnym stopniu trudności; „Integracja przez sport”; lekcje tańca odbywające się
na długiej przerwie.
- działanie licznych kół zainteresowań w Młodzieżowym Domu Kultury w Kluczborku (ok. 50).
Placówka ta skupia ponad 500 osób. Jej działalność ma na celu nie tylko rozwój zainteresowań ale
również szeroko rozumianą profilaktykę i wychowanie.
- cykl zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych, finansowanych i realizowanych w ramach
europejskiego programu „Uczenie się przez cale
życie”.
- program „Niebieska karta” – cel szukanie pomocy w przypadku przemocy w rodzinie. W ramach
tego programu nadzorem objęto 165 rodzin.
W ramach bloku komunikacyjnego w jednostkach oświatowych odbywały się spotkania
z uczniami wpływające na poprawę bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży, spotkania z funkcjonariuszami
Powiatowej Komendy Policji nt. „Bezpieczna droga
do szkoły”, „Dzień wagarowicza”, „Uwaga pieszy”,
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„Bądź bezpieczny na drodze”, „Wypadki na drogach
- porozmawiajmy” oraz zajęcia informacyjne
i warsztatowe dla uczniów dotyczące bezpieczeństwa na drodze „Jestem bezpieczny w szkole”.
Komenda Powiatowa Policji realizuje również program „Czy psy muszą gryźć” – celem programu
jest przybliżenie dzieciom podstawowych zasad
postępowania w kontaktach z psami oraz sposobu
zachowywania się w sposób minimalizujący skutki
w sytuacjach agresywnego zachowania się psa;
„Bezpieczny rowerzysta” – program adresowany do
dzieci przystępujących do egzaminu na kartę rowerową; „Bezpieczny Przedszkolak” – program realizowany poprzez prowadzenie w przedszkolach pogadanek na temat bezpiecznego zachowania się
podczas drogi do i z przedszkola, bezpiecznej zabawy, zapoznawanie dzieci z podstawowymi znakami drogowymi oraz przekazanie wiedzy o innych
zagrożeniach mogących ich spotkać np. jak zachować się wobec napotkanych osób obcych. Istotnym elementem tego programu jest pozyskanie
u dzieci zaufania i wizerunku „Przyjaznego Policjanta”; „Tory kolejowe to nie plac zabaw”- program
realizowany poprzez przeprowadzanie w szkołach
podstawowych i gimnazjalnych pogadanek z prezentacją multimedialną. Celem jest eliminowanie
negatywnych zjawisk na obszarach kolejowych
i ukształtowanie pozytywnych postaw do przepisów obowiązujących na obszarach kolejowych;
„Pierwszaki”- program realizowany poprzez przeprowadzenie w klasach pierwszych szkól podstawowych pogadanek, których celem jest przekazanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych
sytuacjach, z którymi sie spotykają; „Dziewiątka” program realizowany poprzez przeprowadzenie
w klasach trzecich szkól podstawowych pogadanek, których celem jest przekazanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
z którymi sie spotykają; „Narkotyki teraźniejszość
bez przyszłości” - program skierowany do uczniów
szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie
pogadanek. Przedstawia negatywne skutki sięgania
po narkotyki, w tym skutki prawne; „Prawo na co
dzień” - program skierowany głównie do uczniów
klas drugich szkól ponadgimnazjalnych. Realizowany w formie pogadanek i dyskusji. Przybliża podstawowe określenia prawne, wskazuje na różnice
w trybie postępowania wobec nieletniego sprawcy
czynu karalnego i wobec sprawcy przestępstwa
czy wykroczenia.
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku realizowała także programy: „Promile” – eliminowanie
zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze
strony nietrzeźwych kierujących; „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych” – inicjowanie zmian w organizacji ruchu
drogowego, opiniowanie zmian w organizacji ruchu
drogowego; „Pasy” – kontrole pod kątem prawidłowego przewożenia dzieci w samochodach;
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„Bezpieczny weekend” – działania ukierunkowane
na udrażnianie komunikacji oraz kontrola stanu
trzeźwości kierujących; „Bus” – działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa przewożonych
osób; „Truck” – działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji drogowej,
prawidłowe przewożenie ładunków, kontrola czasu
pracy oraz trzeźwości kierujących;
Zarząd Dróg Powiatowych w ramach tego bloku
programowego realizował zadanie „Program poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”:
- wymiana nieczytelnego, uszkodzonego lub
skradzionego oznakowania pionowego;
- coroczne odnawianie oznakowania poziomego
(część dwukrotnie w roku);
- usuwanie starych drzew stanowiących zagrożenie dla użytkowników dróg;
- wycinanie krzewów z rowów przydrożnych,
podkrzesywanie drzew, usuwanie odrostów przy
drzewach oraz wykaszanie pobocza – poprawa
widoczności;
- przeprowadzanie remontów cząstkowych na
drogach;
- dokonywanie ścięcia zawyżonego pobocza –
prawidłowe odprowadzanie wód opadowych
z jezdni;
- odmulanie rowów przydrożnych i oczyszczanie
przepustów;
- budowa i remonty chodników przy drogach
powiatowych;
- przebudowa, remonty mostów i przepustów.
Blok przeciwdziałania przestępczości realizowano we współpracy z Komendą Powiatową Policji.
W ramach niego realizowano następujące programy: „Dealer”. „Policyjny telefon zaufania”, „Sąsiad”, „Uwaga złodziej” – znakowanie rowerów,
„Działkowiec”, „Kronika kryminalna”, „Komórka” –
ujawnianie telefonów pochodzących z przestępstwa, „Akcyza” – eliminowanie z obrotu wyrobów
tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy, zajęcia z cyklu „Bliżej prawa”. Warsztaty pn.
„Niwelowanie agresji” organizowane w szkołach
we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną; realizacja ścieżki między przedmiotowej
na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa pn. „Wróć
zdrowy i szczęśliwy z wakacji”; szkolny kurs samoobrony.
Realizacja bloku bezpieczeństwa społecznego
polegała na aktywizacji lokalnego rynku pracy
i przeciwdziałania bezrobociu. W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku skierował do pracy
3 670 bezrobotnych, w tym 242 w ramach prac
niesubsydiowanych, z czego zatrudnionych zostało
196 osób. W poradnictwie indywidualnym udział
wzięły 782 osoby, w poradnictwie grupowym
1 335 osób, natomiast 130 osoby zostały prze-
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szkolone. Ponadto organizowane są spotkania
z młodzieżą szkolną, mające na celu przygotowanie
młodych ludzi do wyboru dalszej grogi edukacyjnej,
popartej analizą przyszłego rynku pracy i popytu na
poszczególne zawody, spotkania z więźniami
w Zakładzie Karnym, gdzie doradca zawodowy oraz
pośrednicy pracy spotykają się cyklicznie z więźniami w celu przygotowania ich do poruszania się
po rynku pracy, Klub Pracy. Ponadto w ramach
różnych programów przeciwdziałania bezrobociu
przeszkolono 130 osób.
Program realizowany przez Komendę Powiatową
Policji wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
pn. „Bezpieczna rodzina” – pomoc rodzinie, w której odnotowano przemoc oraz kontrola rodzin dysfunkcyjnych; „Bezpieczne wody” – utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na wodach
i terenach usytuowanych bezpośrednio przy nich;
„Pub” – eliminowanie osób małoletnich spożywających napoje alkoholowe, spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Komenda Powiatowa Policji realizowała do końca miesiąca października 2008 roku również program „Bezpieczne Miasto”. Program ten ukierunkowany był na:
- ograniczenie przestępczości,
- eliminowanie zachowań chuligańskich,
- zmniejszenie obawy mieszkańców przed staniem się ofiarą przestępstwa,
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- poprawa wizerunku Policji oraz wzrost zaufania
społeczeństwa,
- eliminowanie osób małoletnich spożywających
alkohol,
W ramach powyższego programu realizowane są
działania:
– „Znicz”, „Trzeźwy poranek”, „Prędkość”, „Alkohol- Narkotyki”, „Pomiar”, „ Bezpieczna droga do
szkoły”, „ Znicz”, „ Niechronieni uczestnicy ruchu”,
„ Bus”, „Truck”, „ Nauka jazdy”, „Taxi” akcje te
mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– „Komórka”: ujawnianie telefonów komórkowych pochodzących z przestępstwa,
– „Akcyza”: eliminowanie z obrotu wyrobów tytoniowych i alkoholu bez polskich znaków akcyzy,
– „Pub”: eliminowanie osób małoletnich spożywających napoje alkoholowe,
– „Kieszonka”, „2 Wyrwa”: zapobieganie kradzieżom,
– „Wandal”, „Bezpieczny poranek”: zapobieganie
uszkodzeniom mienia.
Powiat poprzez działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi działania w zakresie interwencji kryzysowej, która ma na celu udzielenie osobie będącej w kryzysie pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej. Pomoc ta świadczona
jest na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz
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w miejscu zamieszkania. W ramach Planu w 2008
roku realizowano następujące zadania:
- prowadzono diagnozy stanu psychicznego i reakcji kryzysowej osób pokrzywdzonych;
- zapewniano schronienie osobom pokrzywdzonym poprzez izolowanie od sprawcy przemocy,
umieszczanie Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Ośrodek zapewniał pobyt ofiarom przemocy do
czasu ustabilizowania ich sytuacji mieszkaniowej
i socjalnej, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. Po
opuszczeniu Ośrodka często kontynuowana była
pomoc prawna, psychologiczna oraz socjalna. Na
przestrzeni 7 lat działalności w Ośrodku przebywało
147 osób. W 2008 roku z Ośrodka skorzystało
7 osób;
- prowadzono zajęcia terapeutyczne – krótkoterminowa psychoterapia kryzysowa;
- edukowano ofiary przemocy poprzez poszerzanie wiedzy o zjawisku przemocy, naukę asertywności i umiejętności interpersonalnych;
- udzielano poradnictwa prawnego – informowanie o możliwościach prawnego rozwiązania problemu;
- świadczono pracę socjalną na terenie Ośrodka;
- zapewniano pomoc lekarską (w przypadku doznanej przemocy fizycznej, konsultacja psychiatryczna, wsparcie położnej);
- przeprowadzono szkolenie kadry pracowników
Ośrodka;
- informowano media lokalne o problemie przemocy i funkcjonowaniu ośrodka interwencji;
- współpracowano z organizacjami na rzecz
zwalczania przemocy w rodzinie (zebrania, konferencje, narady, opracowywanie strategii działania).
Podczas realizacji działań na rzecz ofiar przemocy
OIK współpracował z Caritasem Parafialnym Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.
Ponadto kontynuowano wypracowane w 2005
roku porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową
Policji, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kluczborku, Sądem Rejonowym oraz PCPR, na mocy którego dopracowano zakres współpracy odnośnie
udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą
z terenu Gminy Kluczbork w ramach zgłoszeń indywidualnych i osób umieszczonych w OIK.
Niezależnie od pracy socjalnej z ofiarami kryzysu
umieszczonymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
w 2008 r. Pracownicy PCPR prowadzili pracę socjalną z ofiarami kryzysu, które z różnych względów nie zostały umieszczone w Powiatowym
Ośrodku Kryzysowym.
Zarejestrowano 378 osób, którym udzielono
specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej
i socjalnej. Były to osoby funkcjonujące zarówno
w związkach konkubenckich, w związkach małżeńskich, jak również skonfliktowane osoby pozostające ze sobą w rozmaitych układach rodzinnych, czy
partnerskich. Oprócz osób w dużej mierze samo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 32

– 2234 –

dzielnych, zgłaszały się również osoby niepełnosprawne, przewlekle chore (również psychicznie),
niewydolne wychowawczo, często były to osoby
bezrobotne, w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
W ramach poradnictwa specjalistycznego dla
osób – zarówno przyjętych do Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, jak i korzystających z pomocy w PCPR
w punkcie pomocy kryzysowej- podjęto następujące działania:
nawiązanie kontaktu z osobą znajdującą się
w kryzysie, zadbanie o jej względny komfort psychiczny i ochronę przed ewentualnymi bezpośrednimi zagrożeniami,
określenie stanu psychicznego i głębokości
psychicznych oraz społecznych skutków kryzysu
(diagnozowanie ofiar i sprawców przemocy domowej głównie na potrzeby prowadzonych terapii oraz
toczących się postępowań sądowych),
ustalenie źródeł kryzysu,
przeprowadzenie interwencji nastawionej na
pomoc w pokonaniu przez klienta zewnętrznych
trudności i zmniejszenie najdotkliwszych objawów
reakcji kryzysowej (lęk, napięcie, poczucie zagrożenia) poprzez udzielenie pomocy psychologicznej,
socjalnej oraz poradnictwa prawnego.
Osoby będące w sytuacjach krytycznych związanych, np. ze stanem zdrowia, traumatycznym
przeżyciem, konfliktową sytuacją domową, trudnościami wychowawczymi mogły uzyskać pomoc w
postaci m.in.:
 uzyskania oceny i wskazań do dalszego leczenia – sprawności intelektualnych (testy inteligencji
dla dorosłych i dzieci), zaburzeń o charakterze psychoneurologicznym, oceny stanu psychicznego –
np. zaburzenia lękowe, depresyjne, itp.,
 poradnictwa i terapii (w tym: poradnictwa
w zakresie psychopatologii, psychologii rozwojowej
i wychowawczej),
 spotkań mediacyjnych,
 indywidualnych porad prawnych.
Ponadto w szkołach powstały Szkolne Kluby
Wolontariuszy na rzecz pomocy potrzebującym,
przeprowadzono szkolenia z zakresu ratownictwa
medycznego, przygotowanie młodzieży do startu
i funkcjonowania na rynku pracy przy pomocy
szkolnego doradcy zawodowego, realizacja programów „Potrzebuję pomocy” oraz „Niebieskie lekcje
wychowawcze” - w ramach tych programów społeczność szkolna ma dostęp do wszelkich materiałów na temat instytucji oraz ośrodków udzielających pomocy osobom jej potrzebującym. Wszelkie
potrzebne do tego celu materiały uczniowie mogą
znaleźć w gabinecie pedagoga szkolnego, w czytelni szkolnej oraz w gablocie umieszczonej na korytarzu szkolnym. Od 2003 roku funkcjonują Wychowawcze Rady Klas, w czasie obrad których nauczyciele uczący, psycholog i dyrektor wspólnie
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decydują o formie diagnozy i interwencji jaką należy
podjąć wobec ucznia problemowego.
W realizacji bloku zagrożeń kryzysowych opracowano procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach kryzysowych, m.in. dotyczące Sepsy,
żółtaczki, ptasiej grypy, gazetki informacyjne na
temat jak uchronić się przed chorobą, sygnały
ostrzegawcze. Nauczyciele brali również udział
w szkoleniu warsztatowym na temat profilaktyki
zachowań autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży. Powołanie w szkołach koordynatora do
spraw bezpieczeństwa, zadaniem, którego jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy
stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Przeprowadzono ankietę „Samopoczucie i bezpieczeństwo
w szkole”, na podstawie której koordynator opracował plan profilaktyczno-wychowawczych i interwencyjnych na rok szkolny 2008/9. Organizowanie
zajęć informujących o zagrożeniach, edukacyjno
– informacyjne na temat „Jak pokonać stres i panikę”. Przeprowadzono akcje symulacji zagrożeń pożarem, wybuchem, przygotowane z udziałem Policji, pracownika BHP, straży pożarnej, ratownika
medycznego. Szkolenia dla nauczycieli i uczniów
dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Umieszczenie na tablicach informacyjnych
numerów telefonów zaufania i alarmowych.
Realizacja programu „Epidemia”- program ten
obejmuje:
a) profilaktykę prowadzoną podczas zajęć biologii, wychowania do życia w rodzinie, a także spotkań z pielęgniarką szkolną, gdzie uczniowie zdobywają informację o zagrożeniach dotyczących
chorób przenoszonych drogą płciową; realizacja
programu dotyczącego HIV/AIDS, w ramach którego uczniowie biorą udział w konkursach, prelekcjach, prezentacjach filmów edukacyjnych.
b) promocja zdrowia: akcja „5 razy dziennie warzywa i owoce”
c) w ramach profilaktyki chorób zakaźnych młodzież została objęta programem szczepień ochronnych, w trakcie spotkań z lekarzem i pielęgniarka
szkolną uczniowie otrzymują informacje dotyczące
znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom
zakaźnym.
Realizacja bloku wychowania ekologicznego polegała na organizowaniu konkursów przyrodniczych,
konkursów czystości – „Czysta klasa”, udział dzieci
i młodzieży w akcji „Sprzątanie świata”, organizowaniu warsztatów ekologicznych, promowaniu
działań, które wpływają na ochronę środowiska,
edukacja leśna – „Czysty las” oraz udział w akcji
„Niezapominajka”, wycieczki tematyczne, realizacja
programu „Edukacja Ekologiczna”.
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Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w latach 2002 – 2006 nałożył wiele
zadań na samorządy, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, szkoły
i wszystkich tych, którym drogie jest bezpieczeństwo naszego powiatu.
583
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Z biegiem czasu tzn. od 2002 roku realizowane
programy uległy znacznym modyfikacjom i ulepszeniom, a wiele było katalizatorem powstania nowych, ciekawszych i bardziej efektywnych
Starosta
Piotr Pośpiech
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