
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

423 – Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLI/409/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Grodków” na obszarze Gminy Grodków 1514 

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

424 – Rady Powiatu w Kluczborku Nr XL/234/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zmie-

niająca uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia  

23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczy-

cieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego 1516 

425 – Rady Powiatu Opolskiego Nr XXIX/196/10 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 

wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 1517 

426 – Rady Powiatu Strzeleckiego Nr XXXVIII/336/10 z dnia 27 stycznia 2010 r.  

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 1518 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

427 – Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XL/365/10 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej 

nieruchomości Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej 

oraz wysokość stawek procentowych 1522 

428 – Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XLI/359/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc 

rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem 

zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy 1524 

429 – Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XLI/360/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycie-

lom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wyna-

grodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,  

a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-

czego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodat-

ku mieszkaniowego 1525 

430 – Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr XLI/367/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy "Jesienna" w Lewinie Brzeskim 1526 

431 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XLII/400/10 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Triasowego 

DINOPARK w Krasiejowie 1526 

432 – Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLVI/253/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycz-

nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szcze-

gółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak 

również trybu ich pobierania 1552 

433 – Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLVI/254/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przy-

znania pomocy w zakresie dożywiania 1553 

Nr 29 Opole, dnia 12 marca 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 29 – 1514 – Poz. 423 

 
Z A R Z Ą D Z E N I A :  

434 – Burmistrza Gogolina Nr Or.I.0151-9/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu 

Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2010 1553 

435 – Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0151-1795/2010 z dnia 15 lutego 2010 r.  

w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania 

dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej „Bona Fami-

lia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a 1554 

436 – Starosty Powiatu Brzeskiego Nr 8/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placów-

kach opiekuńczo-wychowawczych 1554 

437 – Starosty Powiatu Brzeskiego Nr 9/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy 

społecznej 1555 

O B W I E S Z C Z E N I E  

438 – Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 lutego 2010 r. o wynikach wybo-

rów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie przeprowadzonych  

w dniu 28 lutego 2010 r. 1555 
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UCHWAŁA NR XLI/409/2010 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Grodków” na obszarze gminy Grodków. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

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

oraz art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 

2019 z późn. zm.), Sejmik Województwa Opol-

skiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Wyznacza się aglomerację „Grodków”, 

położoną na obszarze gminy Grodków.  

2. W skład aglomeracji „Grodków” wchodzą 

następujące miejscowości:  

Bąków, Gola Grodkowska, Gnojna, Grodków 

miasto, Jeszkotle, Jędrzejów, Kolnica, Lipowa, 

Lubcz, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Polana, 

Przylesie Dolne, Starowice Dolne, Strzegów, Tar-

nów Grodkowski, Wierzbnik, Wojsław, Wójtowice. 

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) 

aglomeracji „Grodków” wynosi 18 059. 

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji 

„Grodków” oczyszczane są na oczyszczalni zloka-

lizowanej w miejscowości Tarnów Grodkowski.  

§ 2. Granice i obszar aglomeracji Grodków 

określone są na mapie w skali 1:25000, stano-

wiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/7/05 

Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2005 r.  

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglome-

racji Grodków na obszarze gminy Grodków  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 50, poz. 1518  

z późn. zm.).  

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Sejmiku 

Bogusław Wierdak 

 

  



Dziennik Urzędowy 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XLI/409/2010 

Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 stycznia 2010 r. 

 

 

GRANICE I OBSZAR AGLOMERACJI GRODKÓW  
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UCHWAŁA NR XL/234/2010 

 RADY POWIATU W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku  

z dnia 23. 04. 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49  

ust. 2 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. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 

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  

w Kluczborku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/184/2009 Rady Po-

wiatu w Kluczborku z dnia 23. 04. 2009 r.  

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświa-

towych powiatu kluczborskiego wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wysokość środków finansowych przezna-

czonych na dodatek motywacyjny wynosi nie 

mniej niż 5% i nie więcej niż 15% sumy plano-

wanych środków finansowych przeznaczonych 

na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrud-

nionych w szkołach i placówkach Powiatu Klucz-

borskiego”;  

 

2) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„§ 16.1. Nauczycielom za pracę w warunkach 

trudnych i uciążliwych, określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 34 Karty Nauczycie-

la oraz rozporządzenia, przysługuje dodatek  

w wysokości:  

1) dla nauczycieli szkół specjalnych i internatu 

wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego:  

a) za prowadzenie zajęć w warunkach trud-

nych – 15% 

b) za prowadzenie zajęć w warunkach uciążli-

wych – 17%  

2) dla nauczycieli Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej – 10% otrzymywanego przez na-

uczyciela wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje  

w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek 

jest związany, oraz w okresie niewykonywania 

pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone 

jak za okres urlopu wypoczynkowego.  

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się  

w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach 

trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go 

wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości 

proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w wa-

runkach trudnych lub uciążliwych tylko część 

obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest za-

trudniony w niepełnym wymiarze zajęć.  

4. Wysokość dodatku za warunki pracy dla 

nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrekto-

ra szkoły – Starosta Kluczborski, biorąc pod uwa-

gę stopień trudności lub uciążliwości realizowa-

nych zadań lub wykonywanych prac.  

5. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z do-

łu, na podstawie zestawienia przygotowanego 

przez dyrektora szkoły.”  

 

3) w § 17 w ust. 2 po punkcie 2) dodaje się 

pkt 3) w brzmieniu:  

„3) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wy-

nagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy  

z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby 

lub konieczności osobistego sprawowania opieki 

nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za 

które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek  

z ubezpieczenia społecznego”;  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Kluczborku.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia i ma zastosowanie do wyna-

grodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2010 r.  

 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Pieńkowski 
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UCHWAŁA NR XXIX/196/10 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 16 lutego 2010 r. 

  

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 

oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

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

w związku z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się opłaty za usunięcie pojazdu  

z drogi na wyznaczony przez Starostę parking 

strzeżony w sytuacjach określonych w art. 130a 

ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  

w wysokościach:  

 

 

 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Czynności 

Dojazd  

i powrót 

holownika 

Holowanie Załadunek  

i rozładunek 

Prace  

dodatkowe* 

cena zł/km cena 

zł/km 

cena zł cena zł/rbg 

1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3,5 t 

3 4,5 60 60 

2. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 

od 3,5 t do 7,5 t i autobusy do 17 miejsc 

z kierowcą 

5 8,5 150 150 

3. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 7,5 t, ciągniki z naczepami i au-

tobusy powyżej 17 miejsc z kierowcą 

7,5 14,5 250 300 

* Niezbędne prace, które umożliwiają podjęcie czynności holowania np.: wyciąganie pojazdów z rowu, 

stawianie na kołach, odblokowywanie hamulców.  

Do opłat wymienionych wyżej doliczony będzie podatek VAT.  

 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za parkowa-

nie pojazdu usuniętego z drogi na parking wyzna-

czony przez Starostę w następujących wysoko-

ściach:  

 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj pojazdu Opłata za każdą rozpoczętą 

dobę postoju w zł 

1. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 15 

2. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t do 7,5 t i auto-

busy do 17 miejsc z kierowcą 

30 

3. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, ciągniki  

z naczepami i autobusy powyżej 17 miejsc z kierowcą 

50 

Do opłat wymienionych wyżej doliczony będzie podatek VAT.  

 

§ 3. Ustala się opłatę za pierwsze 12 godzin 

parkowania w wysokości 50% opłaty dobowej. 

Doba postojowa liczona jest od momentu wpro-

wadzenia pojazdu na parking.  

 

§ 4. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 będą 

pobierane na terenie Powiatu Opolskiego przez 

przedsiębiorców wyznaczonych przez Starostę  

a zajmujących się usuwaniem pojazdów i umiesz-

czaniem ich na wskazanych parkingach.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu.  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 29 – 1518 – Poz. 425-426 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/22/07 Rady 

Powiatu Opolskiego z dnia 15 lutego 2007 r.  

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parko-

wanie pojazdów.  

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady  

Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 
425 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/336/10 

 RADY POWIATU STRZELECKIEGO 

 

 z dnia 27 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej  

dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 1 oraz  

art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 

674 z późn. zm.) Rada Powiatu Strzeleckiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:  

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę 

podstawową specjalną, gimnazjum specjalne, 

szkołę przysposabiającą do pracy, zasadniczą 

szkołę zawodową specjalną, specjalny ośrodek 

szkolno – wychowawczy, gimnazjum z oddziała-

mi dwujęzycznymi, szkołę ponadgimnazjalną, 

szkolne schronisko młodzieżowe, a także porad-

nię psychologiczno – pedagogiczną prowadzone 

przez Powiat Strzelecki,  

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć 

nauczycieli zatrudnionych oraz nauczycieli emery-

tów i rencistów szkół, o których mowa w pkt 1,  

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dy-

rektora oświatowej jednostki organizacyjnej,  

4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),  

5) Komisji – należy przez to rozumieć komisję 

do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie 

świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i renci-

stów,  

6) Funduszu – należy przez to rozumieć środki 

finansowe przeznaczone corocznie w budżecie 

Powiatu Strzeleckiego na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i renci-

stów.  

 

§ 2. Środki Funduszu przeznaczone są dla na-

uczycieli szkół, dla których Powiat Strzelecki jest 

organem prowadzącym.  

 

§ 3. Z Funduszu mogą korzystać nauczyciele, 

którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych 

warunków:  

1) chorują przewlekle i ponoszą koszty zwią-

zane z leczeniem,  

2) leczą się długotrwale z powodu przewlekłej 

lub ciężkiej choroby,  

3) w sposób nieprzerwany muszą korzystać ze 

specjalistycznej pomocy zdrowotnej.  

 

§ 4.1. Komisję do rozpatrywania wniosków  

o przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdro-

wotnej powołuje Zarząd Powiatu Strzeleckiego.  

2. W skład komisji wchodzą:  

1) Wicestarosta odpowiedzialny za sprawy 

oświaty, jako jej przewodniczący,  

2) Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultu-

ry Fizycznej i Turystyki,  

3) Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Po-

wiatu Strzeleckiego,  

4) Zastępca Przewodniczącego Komisji Eduka-

cji Rady Powiatu Strzeleckiego,  

5) Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedago-

gicznej.  

3. W przypadku ubiegania się o pomoc zdro-

wotną przez któregokolwiek z członków Komisji 

w jego miejsce zostaje powołana inna osoba.  

4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zło-

żenia oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służ-

bowej.  

5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej  

i Turystyki.  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 29 – 1519 – Poz. 426 

 

§ 5.1. Zarząd Powiatu Strzeleckiego zwołuje 

posiedzenia Komisji dwa razy w roku:  

1) I - w terminie do 31 maja,  

2) II – w terminie do 30 listopada.  

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja mo-

że być zwołana w dodatkowym terminie.  

3. O terminie posiedzenia Komisji uprawnieni 

do wnioskowania o pomoc zdrowotną będą in-

formowani z czternastodniowym wyprzedzeniem 

poprzez wywieszenie informacji na tablicach 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Opolskich oraz szkół, a także poprzez umieszcze-

nie informacji w dwutygodniku Powiat Strzelecki.  

 

§ 6.1. Komisja może przyznać pomoc wyłącz-

nie na podstawie wniosku złożonego u właściwe-

go dyrektora szkoły:  

1) wnioski muszą być kompletne oraz zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały,  

2) wnioski należy składać w sekretariatach 

szkół, najpóźniej w piątym dniu roboczym przed 

posiedzeniem Komisji (pieczęć wpływu do szkoły 

na wniosku),  

3) dyrektorzy, po sprawdzeniu kompletności, 

przekazują wnioski wraz z pismem przewodnim do 

sekretariatu Starostwa Powiatowego w Strzelcach 

Op. najpóźniej w drugim dniu roboczym przed po-

siedzeniem Komisji.  

2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) kopie faktur potwierdzających wysokość 

poniesionych kosztów na leczenie za okres ostat-

nich dwóch lat,  

2) oświadczenie o wysokości średniego mie-

sięcznego dochodu brutto z ostatnich trzech mie-

sięcy przypadającego na jednego członka rodziny 

- załącznik nr 2,  

3) oświadczenie o korzystaniu / nie korzysta-

niu z pomocy zdrowotnej w okresie ostatnich 

dwóch lat – załącznik nr 3,  

4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

przewlekły charakter choroby w oryginale,  

5) zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – załącznik nr 4.  

 

§ 7. Komisja przy rozpatrywaniu wniosków 

będzie brała pod uwagę w szczególności:  

1) wysokość poniesionych przez wnioskodaw-

cę kosztów w związku z prowadzonym lecze-

niem,  

2) średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 

trzech miesięcy przypadający na jednego członka 

jego rodziny,  

3) czas trwania choroby wynikający z za-

świadczenia lekarskiego.  

 

§ 8.1. Komisja wyłania nauczycieli, którym 

przyznaje pomoc zdrowotną w wyniku głosowa-

nia większością głosów, przy obecności co naj-

mniej 2/3 składu Komisji. W przypadku równej 

liczby głosów decyzję o przyznaniu pomocy 

zdrowotnej podejmuje jej Przewodniczący.  

2. Z posiedzenia Komisji sporządza się proto-

kół, który podpisują członkowie Komisji obecni na 

posiedzeniu.  

3. Przewodniczący Komisji przedkłada Zarzą-

dowi Powiatu Strzeleckiego wyniki prac Komisji 

oraz wniosek o rozdysponowanie kwot dla wnio-

skujących nauczycieli do poszczególnych jedno-

stek oświatowych w terminie 14 dni od daty 

posiedzenia Komisji.  

4. O wynikach pracy Komisji zostają poinfor-

mowane wszystkie osoby ubiegające się o pomoc 

w ramach Funduszu w terminie 21 dni od daty 

posiedzenia Komisji, po zatwierdzeniu decyzji 

przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.  

 

§ 9.1. Wysokość jednorazowej pomocy nie 

może być niższa niż 500 zł i wyższa niż 2.000 zł 

oraz nie może przekraczać udokumentowanych 

kosztów leczenia.  

2. Pomoc zdrowotna jest przyznawana do pla-

nowanej wysokości Funduszu.  

 

§ 10. Pomoc zdrowotna udzielana jest w for-

mie jednorazowej bezzwrotnej zapomogi losowej.  

 

§ 11. Funduszem przeznaczonym na pomoc 

zdrowotną dysponuje Zarząd Powiatu Strzelec-

kiego.  

 

§ 12.1. Wypłata zapomogi dokonywana jest  

w terminie do 30 dni po dniu posiedzenia Komisji 

w szkole, w której nauczyciel złożył wniosek  

o udzielenie pomocy zdrowotnej.  

2. Do tego terminu odpowiednie środki Fundu-

szu zostaną przekazane z budżetu Powiatu Strze-

leckiego do budżetu danej szkoły.  

 

§ 13.1. Złożenie wniosku nie jest jednoznacz-

ne z przyznaniem świadczenia.  

2. Przyznane świadczenia nie mają charakteru 

roszczeniowego, a decyzja Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego jest ostateczna i nieodwołalna.  

 

§ 14. Pomoc zdrowotna może być udzielana 

nie częściej niż raz na dwa lata. W wyjątkowych 

sytuacjach Komisja może postanowić inaczej.  

 

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XX/192/08 Rady 

Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 czerwca 2008 

roku.  
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§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Za-

rządowi Powiatu Strzeleckiego.  

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

§ 18. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 

dni od dnia opublikowania.  

 

Przewodniczący Rady 

Henryk Bartoszek 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVIII/336/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 

Wniosek  

o przyznanie świadczenia pieniężnego  

ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną  

dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów 

 

  

 

………………………….. 

(imię) 

 

…………………………. 

(nazwisko) 

 

……………………………….. 

(data urodzenia) 

 

………………………………… 

(miejsce urodzenia) 

 

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

(adres zamieszkania) 

 

Zatrudniony w: 

Pełnym / niepełnym wymiarze* 

 

 

Emeryt* 

Rencista* 

Wnioskowana kwota 

……………………… 

Poniesione koszty leczenia 

……………………………… 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Kopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na leczenie              szt..…... 

2. Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto z ostatnich 

     trzech miesięcy przypadający na jednego członka rodziny                                         szt.……. 

3. Oświadczenie o korzystaniu / nie korzystaniu z pomocy zdrowotnej  

     w okresie ostatnich dwóch lat                                                                            szt……… 

4. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekły charakter choroby                      szt..……. 

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  

     29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

     Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).                                                                            szt.…..… 

 

 

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

     (miejscowość i data)                                                    (podpis wnioskodawcy)  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVIII/336/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja ……………………..………………… ur. …………..……………. w …………………………………..……….…  

                (imię i nazwisko)           (data urodzenia)    (miejsce urodzenia) 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr .…………………………. wydanym przez …………………………… 

      (seria i numer dowodu) 

 

……………………………….……………… zam. ………………………………………………………………………… 

……………………….. oświadczam, iż moja rodzina składa się z …… osób.  

Średni miesięczny dochód brutto za okres ostatnich trzech miesięcy przypadający na jednego członka 

rodziny wyniósł …………………. zł. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/świadoma, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

…………………………. 

     (czytelny podpis) 

 

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVIII/336/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 

……………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

Oświadczenie 

 

Ja …………..……………………………… ur. ………….………..………. w ………………………………….……… 

                 (imię i nazwisko)                                 (data urodzenia)                          (miejsce urodzenia) 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………. wydanym przez …….……….................... 

                                                              (seria i numer dowodu) 

 

……………………………………………… zam. …………………………………………………………………………. 

……………………….. oświadczam, iż w okresie ostatnich dwóch lat korzystałem/nie korzystałem z pomo-

cy zdrowotnej. 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/świadoma, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu  karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

 

 

.........…………………………… 

(czytelny podpis) 
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Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVIII/336/10 

Rady Powiatu Strzeleckiego 

z dnia 27 stycznia 2010 roku 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

 

 

…………………………… 

               (czytelny podpis) 

 
426 

 

427 

 
427 

UCHWAŁA NR XL/365/10 

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od wartości rynkowej nieruchomości  

Gminy Głubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej oraz wysokość stawek procentowych. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 i 1a oraz art. 73 

ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-

darce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 roku 

Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Miej-

ska w Głubczycach uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przy bezprzetargowej sprzedaży nieru-

chomości, stanowiących własność Gminy Głub-

czyce Burmistrz może udzielać bonifikat od war-

tości rynkowej nieruchomości ustalonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego według zasad okre-

ślonych w dalszych postanowieniach uchwały  

 

§ 2.1) 1. Przy sprzedaży najemcom lokali 

mieszkalnych wynajmowanych przez najemcę 

przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy ustala się 

bonifikatę w wysokości:  

- 90% od wartości rynkowej nieruchomości - 

przy jednorazowej zapłacie Gminie ceny jej nabycia  

- 80 % od wartości rynkowej nieruchomości - 

jeżeli cena za nabywaną nieruchomość zostanie 

rozłożona na raty  

2) Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wynaj-

mowanych przez najemcę przez okres krótszy niż 

12 miesięcy bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego nie przysługują.  

3) Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wynaj-

mowanych przez najemcę przez okres powyżej 

12 miesięcy ale krótszy niż 36 miesięcy ustala się 

bonifikatę w wysokości 60% wartości rynkowej 

nieruchomości.  

4) Do okresu najmu zalicza się okres zajmo-

wania lokalu, o którego nabycie ubiega się na-

jemca, licząc od dnia zawarcia umowy najmu lub 

wydania decyzji administracyjnej o przydziale do 

dnia złożenia wniosku o nabycie lokalu. Do okresu 

tego zalicza się również:  

- okres najmu poprzedniego najemcy, jeżeli 

ubiegający się o nabycie lokalu mieszkalnego 

wstąpił w stosunek najmu na podstawie art. 691 

kodeksu cywilnego albo na podstawie odrębnych 

przepisów,  

- okres najmu innego lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Głubczyce, jeżeli w zamian za ten lokal 

uzyskany został tytuł do zajmowania lokalu będą-

cego przedmiotem sprzedaży.  

 

§ 3. Bonifikatę ustaloną w sposób określony 

w § 2:  

1) zwiększa się:  

- o 5% przy równoczesnej sprzedaży lokali 

mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, 

w których Gmina Głubczyce ma swój udział  

a sprzedając jednocześnie na rzecz najemców 

wszystkie pozostałe lokale Gmina przestaje być 

członkiem danej wspólnoty mieszkaniowej. Przez 

równoczesną sprzedaż lokali rozumie się sprzedaż 
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dokonaną na podstawie umów sprzedaży zawar-

tych w tej samej dacie. Przepis ten stosuje się 

również w przypadku sprzedaży ostatniego lokalu 

Gminy w budynku wielomieszkaniowym.  

- o 9% przy równoczesnej sprzedaży najem-

com lokali mieszkalnych mieszczących się w bu-

dynkach, stanowiących 100% własności Gminy 

przeznaczonych do sprzedaży na terenie sołectw 

bez względu na czas trwania umowy najmu we-

dług ustaleń zawartych w wieloletnim programie 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej 

w Głubczycach.  

2) zmniejsza się:  

- o 5% dla najemców lokali mieszkalnych usy-

tuowanych w budynkach, na remont których  

w okresie ostatnich 36 pełnych miesięcy kalenda-

rzowych licząc od daty złożenia wniosku o naby-

cie lokalu do ostatniego dnia kwartału poprzedza-

jącego datę zawarcia umowy notarialnej Gmina - 

jako właściciel lokali nie wyodrębnionych - ponio-

sła nakłady na remonty części wspólnych nieru-

chomości w wysokości powyżej 5.000 zł do 

10.000 zł według udziału procentowego przypa-

dającego na dany lokal,  

- o 10% dla najemców lokali mieszkalnych 

usytuowanych w budynkach, na remont których 

w okresie ostatnich 36 pełnych miesięcy kalenda-

rzowych licząc od daty złożenia wniosku o naby-

cie lokalu do ostatniego dnia kwartału poprzedza-

jącego datę zawarcia umowy notarialnej Gmina - 

jako właściciel lokali nie wyodrębnionych - ponio-

sła nakłady na remonty części wspólnych nieru-

chomości w wysokości powyżej 10.000 zł we-

dług udziału procentowego przypadającego na 

dany lokal,  

- o 5% dla najemców lokali mieszkalnych,  

w których Gmina w okresie ostatnich 36 pełnych 

miesięcy kalendarzowych licząc od daty złożenia 

wniosku o nabycie lokalu do ostatniego dnia kwar-

tału poprzedzającego datę zawarcia umowy nota-

rialnej wykonała remont w lokalu mieszkalnym  

w wysokości powyżej 5.000 zł do 10.000 zł,  

- o 10% dla najemców lokali mieszkalnych,  

w których Gmina w okresie ostatnich 36 pełnych 

miesięcy kalendarzowych licząc od daty złożenia 

wniosku o nabycie lokalu do ostatniego dnia 

kwartału poprzedzającego datę zawarcia umowy 

notarialnej wykonała remont w lokalu mieszkal-

nym w wysokości powyżej 10.000 zł. 

W przypadku, gdy Gmina poniosła nakłady za-

równo na remont części wspólnych nieruchomo-

ści, jak i na remont wewnątrz lokalu mieszkalne-

go bonifikatę dla najemcy takiego lokalu zmniej-

sza się o sumę punktów procentowych ustaloną 

według zasad określonych w ust. 2 w zależności 

od wysokości poniesionych przez Gminę nakła-

dów.  

 

§ 4.1) Warunkiem udzielenia bonifikaty w ce-

nie lokalu mieszkalnego jest zgoda najemcy na 

zaliczenie na poczet ceny nabycia lokalu - przed 

zastosowaniem bonifikaty - podlegającej zwroto-

wi kaucji mieszkaniowej po jej waloryzacji.  

2) Waloryzacji kaucji mieszkaniowych wpłaco-

nych do dnia 12 listopada 1994 roku dokonuje 

się według wzoru: 

powierzchnia użytkowa lokalu x stawka bazo-

wa czynszu w dniu zwrotu kaucji x 12 miesięcy 

= wysokość zwaloryzowanej kaucji  

3) W przypadku kaucji mieszkaniowych, które 

nie zostały rozliczone przy sprzedaży lokalu po-

stanawiam uznawać - w drodze ugody pozasą-

dowej - roszczenia nabywców lokali mieszkalnych 

o waloryzację zwracanych kaucji do wysokości 

20% kwoty zwaloryzowanej kaucji ustalonej we-

dług poniższych zasad:  

- podstawę obliczenia współczynnika walory-

zacji kaucji stanowi iloraz kwoty kaucji wpłaconej 

do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

pracowników w gospodarce uspołecznionej  

z roku w którym wpłacono kaucję ogłaszanego na 

podstawie przepisów emerytalnych przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w formie ob-

wieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-

spolitej Polskiej Monitor Polski,  

- kwotę zwaloryzowanej kaucji oblicza się jako 

iloczyn współczynnika waloryzacji ustalonego  

w sposób określony w pkt 1 oraz przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprze-

dzającego datę zwrotu kaucji ogłaszanego przez 

Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy  

z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353) pomniejszone-

go o podatek dochodowy według najniższej 

stawki,  

 

§ 5.1) Zasady ustalania wysokości bonifikat 

od wartości rynkowej lokali mieszkalnych okre-

ślone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do 

najemców lokali, którzy złożą wnioski o wykup do 

dnia 30 czerwca 2011 roku.  

2) Dla najemców lokali mieszkalnych, którzy 

złożą wnioski po terminie, o którym mowa  

w ust. 1 ustala się bonifikatę w wysokości 50% 

wartości rynkowej nieruchomości ustaloną przez 

rzeczoznawcę majątkowego.  

 

§ 6. Jeżeli przedmiotem zbycia jest lokal 

mieszkalny lub jego część zwolniony przez do-

tychczasowego najemcę a sprzedaż następuje na 

rzecz właściciela lokalu sąsiedniego, który zamie-

rza ten lokal lub jego część nabyć w celu popra-

wy warunków mieszkaniowych wysokość bonifi-

katy ustala się w wysokości 25% od wartości 

rynkowej nieruchomości.  
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§ 7.1) Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana 

w drodze bezprzetargowej w celu realizacji rosz-

czenia o zawarcie umowy przeniesienia własności 

działki przyległej lub jej części niezbędnej do pra-

widłowego korzystania z budynku oraz zapewnie-

nia dojazdu i dostępu do mediów, jeżeli działka 

gruntu, na której budynek wspólnoty jest posa-

dowiony nie spełnia wymogów działki budowla-

nej, a z roszczeniem o zawarcie umowy przenie-

sienia własności działki przyległej lub jej części 

niezbędnej do prawidłowego korzystania z budyn-

ku oraz zapewnienia dojazdu i dostępu do me-

diów wystąpią wszyscy współwłaściciele nieru-

chomości może być udzielona bonifikata w cenie 

nabycia nieruchomości w wysokości 99% warto-

ści rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę ma-

jątkowego - jeżeli cena za nabywaną nierucho-

mość wniesiona zostanie jednorazowo przed za-

warciem aktu notarialnego. W przypadku gdy 

cena nieruchomości rozłożona zostanie na raty 

bonifikatę tę zmniejsza się o 10%.  

2) W przypadku gdy grunt pod budynkiem od-

dany jest w użytkowanie wieczyste współużyt-

kownikom wieczystym przysługuje prawo do 

bonifikaty w pierwszej opłacie rocznej z tytułu 

oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.  

 

§ 8. Wierzytelność Gminy z tytułu roszczenia 

Gminy o zwrot bonifikaty w przypadku o którym 

mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami pod-

lega zabezpieczeniu.  

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Kazimierz Naumczyk 
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UCHWAŁA NR XLI/359/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy 

 

Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) Rada Miejska  

w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIII/219/2005 Rady 

Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 4 marca 

2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wy-

datków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe  

i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwro-

tu, będących w zakresie zadań własnych gminy 

dokonuje się następującej zmiany:  

§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Zwrot kosztów przyznanego świadczenia  

w formie gorącego posiłku, zasiłku celowego na 

zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościo-

wych następuje, gdy dochód przekracza 150 % 

kryterium określonego w ustawie o pomocy spo-

łecznej„.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzedowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Adaszyński 
428 
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UCHWAŁA NR XLI/360/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu  

określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, ustawy  

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 

oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  

w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 

warunków przyznawania dodatków do wynagro-

dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę 

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

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

uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Zmienia się § 11 Uchwały Nr XXVIII/ 

229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegó-

łowe warunki przyznawania i wypłacania nauczy-

cielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego  

i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godzi-

ny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-

stępstw, a także stopień podwyższenia minimal-

nych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wysokość i szczegółowe zasady przyznawania  

i wypłacania dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego z 2009 r. Nr 9 poz. 

129 z późn. zm.), który przyjmuje brzmienie jak 

niżej:  

"§ 11.1. Celem zapewnienia zgodnego z art. 30 

ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela poziomu wy-

nagrodzeń nauczycieli stażystów zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę, podwyż-

sza się w roku 2010 dla tej grupy nauczycieli  

o 83 zł brutto, niezależnie od posiadanego pozio-

mu kwalifikacji, minimalne stawki określone  

w załączniku "Wysokość minimalnych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego" do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-

malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 

(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)  

2. Celem zapewnienia zgodnego z art. 30 ust. 3 

i 4 ustawy Karta Nauczyciela poziomu wynagro-

dzeń nauczycieli kontraktowych zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę, podwyż-

sza się w roku 2010 dla tej grupy nauczycieli  

o 3 zł brutto, niezależnie od posiadanego poziomu 

kwalifikacji, minimalne stawki określone w za-

łączniku "Wysokość minimalnych stawek wyna-

grodzenia zasadniczego" do rozporządzenia,  

o którym mowa w ust. 1.  

3. Celem zapewnienia zgodnego z art. 30  

ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela poziomu wy-

nagrodzeń nauczycieli mianowanych zatrudnio-

nych w szkołach prowadzonych przez Gminę, 

podwyższa się w roku 2010 dla tej grupy na-

uczycieli o 10 zł brutto, niezależnie od posiadane-

go poziomu kwalifikacji, minimalne stawki okre-

ślone w załączniku "Wysokość minimalnych sta-

wek wynagrodzenia zasadniczego" do rozporzą-

dzenia, o którym mowa w ust. 1  

4. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadni-

czego nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Gminę, w roku 

2010 nie ulegają podwyższeniu i pozostają na 

poziomie ustalonym przez Ministra Edukacji Naro-

dowej i Sportu w załączniku "Wysokość minimal-

nych stawek wynagrodzenia zasadniczego" do 

rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1" 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Adaszyński 
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UCHWAŁA NR XLI/367/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy „Jesienna” w Lewinie Brzeskim 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miej-

ska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się nazwę ulicy „Jesienna” w Le-

winie Brzeskim na działce geodezyjnej nr 1324/ 

12, ark. mapy 14, KW OP1B/00020834/3 - dro-

ga osiedlowa – gminna w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt. 4 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 19 

poz. 115 z późn. zm./.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Adaszyński 
430 
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UCHWAŁA NR XLII/400/10 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Parku Triasowego DINOPARK w Krasiejowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

/Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz uchwały 

Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXX/280/2009  

z dnia 26 stycznia 2009 r., - po stwierdzeniu 

zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozi-

mek, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku 

Nr XXXIV/231/97 z dnia 27 stycznia 1997 r., 

zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Ozimku  

Nr III/11/06 z dnia 20 grudnia 2006 r., uchwala 

się, co następuje: 

 

DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE  

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego Parku Triasowego DI-

NOPARK w Krasiejowie - zwany dalej planem.  

2. Plan zajmuje obszar ok. 90 ha we wschod-

niej części Krasiejowa, na pograniczu z gminą 

Kolonowskie, obejmujący nieczynną kopalnię 

odkrywkową iłów triasowych wraz z częścią by-

łego terenu górniczego „Krasiejów” w granicach 

gminy Ozimek.  

 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały sta-

nowią załączniki:  

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 

1:1000,  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu,  

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej oraz zasad ich finansowania.  

 

§ 3.1. Celem regulacji zawartych w ustale-

niach planu jest:  

1) stworzenie podstaw prawnych do wykre-

owania nowych funkcji: badawczych, muzealno-

wystawienniczych, turystycznych i rekreacyj-

nych, jako końcowego etapu rekultywacji i zago-

spodarowania terenów pogórniczych i poprzemy-

słowych nieczynnej kopalni iłów „Krasiejów”,  

2) ochrona interesów publicznych w zakresie:  
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a) ochrony środowiska przyrodniczego, w szcze-

gólności cennych dla nauki kopalnych szczątków 

zwierząt i roślin,  

b) komunikacji i infrastruktury technicznej.  

2. Ustalenia planu powinny być interpretowa-

ne i realizowane w zgodzie z zasadami zrówno-

ważonego rozwoju i minimalizacji konfliktów 

przestrzennych.  

 

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są tereny  

i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w treści 

planu niżej wymienionymi symbolami literowymi:  

1) tereny usług komercyjnych i publicznych – U,  

2) tereny usług kultury i nauki – UKN,  

3) tereny usług kultury i nauki – eksploracji pa-

leontologicznej – UKNe,  

4) tereny usług turystyki i wypoczynku – UT,  

5) tereny sportu i rekreacji – US,  

6) tereny zabudowy jednorodzinnej – MN,  

7) tereny zieleni urządzonej o funkcji poznaw-

czej i rekreacyjnej – ZP,  

8) tereny użytków zielonych z dopuszczeniem 

zieleni urządzonej – ZR,  

9) tereny zieleni urządzonej o funkcji izolacyj-

nej – ZI,  

10) tereny lasów – ZL,  

11) tereny planowanych dolesień – ZLp,  

12) tereny rolnicze – R,  

13) tereny dróg publicznych klasy L (lokalne)  

       - KDL,  

14) tereny dróg wewnętrznych – KDW,  

15) tereny ciągów pieszych – KP,  

16) tereny parkingów – KX,  

17) tereny wód śródlądowych – WS,  

18) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

110 kV – E 2x110kV,  

19) napowietrzne linie elektroenergetyczne  

15 kV - E15kV,  

20) stacje transformatorowe 15/0,4 kV – ET,  

21) podziemny rurociąg i urządzenia systemu 

odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego ko-

palni iłów oraz teren urządzeń kanalizacji – K.  

 

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

ustalono w planie:  

1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczają-

ce tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-

dach zagospodarowania,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego,  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego,  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów, charakte-

rystyczne dla rodzajów zabudowy występujących 

w obszarze planu (w tym linie zabudowy, gabary-

ty obiektów i wskaźniki zabudowy),  

5) szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie przepisów szczególnych,  

7) zasady realizacji systemów komunikacji i in-

frastruktury technicznej,  

8) tymczasowe sposoby zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów,  

9) stawki procentowe na podstawie których 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzen-nym.  

2. W planie nie określa się:  

1) terenów i zagadnień nie występujących  

w jego obszarze a wymienionych jako obowiąz-

kowy przedmiot planu miejscowego w przepisach 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

zasad i warunków scalania i podziału nierucho-

mości, terenów i obszarów górniczych, terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;  

2) przebiegu planowanych sieci infrastruktury 

technicznej i planowanych zakładowych dróg 

wewnętrznych;  

3) rozwiązań technicznych zabudowy, komu-

nikacji i infrastruktury.  

 

§ 6.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są:  

1) treść niniejszej uchwały,  

2) oznaczenia na rysunkach planu:  

a) granice planu,  

b) przeznaczenie terenów określone odpo-

wiednimi symbolami literowymi,  

c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodaro-

wania – ściśle określone i orientacyjne,  

2. Linie rozgraniczające, określone w planie ja-

ko orientacyjne, mogą być korygowane w uza-

sadnionych przypadkach, w sposób nie zmienia-

jący istotnie przyjętych rozwiązań urbanistycz-

nych albo w zakresie dopuszczonym w odpo-

wiednich przepisach szczegółowych planu.  

 

§ 7. W granicach planu przeznacza się na cele 

nierolnicze grunty rolne oznaczone w ewidencji 

jako grunty klasy II, III, IV, V i VI, posiadające już 

zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze uzy-

skane do wcześniejszych planów albo nie wyma-

gające uzyskania takich zgód, zgodnie z aktual-

nymi przepisami ustawy z dnia 22 lutego 1995 r. 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

 

§ 8.1. Określenia i nazwy użyte w planie 

oznaczają:  

1) przeznaczenie podstawowe albo podsta-

wowa funkcja terenu - przeważające przeznacze-

nie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczają-

cymi i symbolem literowym lub literowym i licz-

bowym,  

2) obiekty i urządzenia towarzyszące – budyn-

ki i budowle pomocnicze, gospodarcze, admini-



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 29 – 1528 – Poz. 431 

 

stracyjne, socjalne, zaplecze techniczno-

warsztatowe, garaże, wiaty, obiekty małej archi-

tektury, konstrukcje oporowe, drogi i place we-

wnętrzne, parkingi oraz inne urządzenia (naziem-

ne i podziemne) - związane z podstawową funk-

cją terenu i pełniące wobec niej służebną rolę,  

3) powierzchnia biologicznie czynna - grunt 

rodzimy pokryty roślinnością oraz wody po-

wierzchniowe na działce budowlanej lub terenie,  

4) eksploracja paleontologiczna – poszukiwa-

nie i badanie kopalnych szczątków zwierząt;  

5) ekspozycja „in situ” – ekspozycja odpo-

wiednio zabezpieczonych szczątków kopalnych 

zwierząt i roślin w miejscu ich odkrycia;  

6) ekspozycja „ex situ” – ekspozycja odpo-

wiednio spreparowanych szczątków kopalnych 

zwierząt i roślin poza miejscem ich odkrycia;  

7) linia zabudowy nieprzekraczalna - dopusz-

czalne zbliżenie elewacji frontowej budynków  

i innych obiektów kubaturowych do linii rozgrani-

czającej działkę lub teren;  

8) linia zabudowy obowiązująca - określone  

w planie usytuowanie elewacji frontowej budynku 

położonego najbliżej przyległej ulicy, względem 

linii rozgraniczającej tą ulicę; jest to równocześnie 

linia nieprzekraczalna dla pozostałych budynków 

na działce; dopuszcza się przekroczenie linii zabu-

dowy przez wystające elementy budynku (okapy, 

gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, tarasy, 

rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy 

techniczno-budowlane dotyczące odległości bu-

dynków od granic działki;  

9) wysokość budynku – wysokość mierzona  

w sposób określony w ustaleniach szczegóło-

wych planu, w przypadku braku takich ustaleń 

obowiązuje sposób mierzenia zgodny z przepisami 

szczególnymi techniczno-budowlanymi;  

10) dach płaski - dach o nachyleniu nie więk-

szym niż 12o;  

11) przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

ływać na środowisko - przedsięwzięcia zaliczone 

do takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony 

środowiska;  

12) usługi nieuciążliwe - działalność w zakresie 

rzemiosła, handlu i innych usług, nie zaliczona do 

przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, oraz nie 

powodująca uciążliwości na sąsiednich terenach 

zabudowy mieszkaniowej, w szczególności:  

a) emisji hałasu o poziomie przekraczającym 

normy określone w planie,  

b) przekroczenia dopuszczalnych wartości stę-

żeń substancji zanieczyszczających powietrze,  

w tym emisji nieprzyjemnych zapachów,  

c) konieczności korzystania z transportu po-

jazdami o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony;  

13) iły triasowe - iły i iłołupki pochodzące  

z okresu geologicznego określonego nazwą 

„trias”, wydobywane w przeszłości sposobem 

odkrywkowym w obszarze planu dla potrzeb 

przemysłu cementowego;  

14) wyrobisko odkrywkowe (pogórnicze) – 

wyrobisko powstałe w wyniku wydobywania 

kopaliny lub naukowej działalności eksploracyjnej 

na powierzchni terenu;  

15) zwałowisko zewnętrzne nadkładu (pogór-

nicze) – zwałowisko mas ziemnych i skalnych, 

zdjętych znad złoża kopaliny w wyniku działalno-

ści górniczej i zwałowanych zgodnie z ustaleniami 

planu miejscowego na powierzchni terenu poza 

wyrobiskiem odkrywkowym; zwałowisko takie 

nie stanowi nagromadzenia odpadów w rozumie-

niu przepisów ustawy o odpadach;  

16) pas ochronny wyrobiska - część obrzeża 

wyrobiska odkrywkowego, o normowanej szero-

kości, zależnej od przeznaczenia terenu lub rodza-

ju obiektu sąsiadującego z wyrobiskiem,  

17) pas ekotonowy - strefa przejściowa po-

między lasem a terenami dopuszczonego zainwe-

stowania,  

18) masy ziemne i skalne - materiał skalny 

zwałowany w przeszłości w związku z wydoby-

waniem iłów triasowych a także usuwany i prze-

mieszczany w związku z realizacją ustaleń planu; 

masy ziemne i skalne zagospodarowane na wa-

runkach i w sposób określony w planie - nie pod-

legają przepisom regulującym postępowanie  

z odpadami,  

19) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz 

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy oraz 

ograniczenia w dysponowaniu terenami określone 

w lokalnych rozporządzeniach i prawomocnych 

decyzjach administracyjnych, aktualne w czasie 

realizacji ustaleń planu.  

2. Innych nazw i określeń użyto w planie  

w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne.  

 

DZIAŁ II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospo-

darowania, zasady ochronyi kształtowania ładu 

przestrzennego parametry i wskaźniki kształto-

waniazabudowy oraz zagospodarowania terenu  

 

Tereny usług 

 

§ 9.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lami U-1 i U-2 z przeznaczeniem podstawowym: 

planowane tereny usług komercyjnych i publicz-

nych.  

2. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się 

lokalizację wszelkich przedsięwzięć o charakterze 

usługowym wraz z obiektami i urządzeniami towa-

rzyszącymi, spełniających warunki planu w zakre-

sie ochrony środowiska, ustalone w rozdziale 6.  

3. Na terenach usług U-1 i U-2 dopuszcza się:  
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1) budowę obiektów i urządzeń towarzyszą-

cych, wzbogacających funkcję podstawową;  

2) przebudowę, rozbudowę i remonty budyn-

ków istniejących;  

3) realizację wydzielonych lokali mieszkalnych 

dla potrzeb właściciela i pracowników;  

4) zmianę funkcji istniejących budynków  

i urządzeń na inne funkcje usługowe;  

5) realizację dróg i placów wewnętrznych oraz 

urządzeń i sieci infrastrukturalnych.  

4. Na terenach usług U-1 i U-2 obowiązują na-

stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne, według 

ustaleń rysunku planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni działki: nie normuje się;  

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niż 25 % powierzchni działki, 

niższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

dopuszcza się jeżeli zostanie odpowiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wzdłuż granic z sąsiednimi działkami zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz gra-

nicy z terenem UKN-3 zaleca się urządzenie pa-

sów zieleni krzewiastej (średniej) i pojedynczych 

drzew; od strony linii kolejowej, sąsiadującej  

z terenem U-2 należy urządzić pas wysokiej  

i średniej zieleni izolacyjnej o szerokości nie 

mniejszej niż 5,0 m, w razie potrzeby zastosować 

także odpowiednie ekrany akustyczne;  

5) nowe budynki powinny nawiązywać gaba-

rytami i architekturą do otaczającej zabudowy,  

z uwzględnieniem wymagań technologicznych, 

związanych z funkcją zabudowy;  

6) wysokość zabudowy – do dwóch kondy-

gnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, nie 

większa niż 12,0 m, mierząc od powierzchni te-

renu do głównej kalenicy;  

7) szerokość elewacji frontowej i poziom pod-

łogi parteru budynków: nie ustala się;  

8) dachy budynków: na terenie U-1 strome, 

dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym 

nachyleniu głównych połaci pod kątem 25°- 45°, 

pokryte dachówką lub podobnym materiałem, 

dopuszcza się także dachy płaskie; na terenie U-2 

– dachy płaskie, nawiązujące do dachów i stylu 

zabudowy na sąsiednim terenie UKN-1;  

9) w granicach działki należy urządzić odpo-

wiednią liczbę miejsc postojowych dla pojazdów, 

według odpowiednich ustaleń rozdziału 4;  

10) w realizacji obiektów usługowych uwzględ-

nić konieczność ich przystosowania do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne.  

 

§ 10.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UKN-1 z przeznaczeniem podstawowym: 

istniejący teren usług kultury i nauki.  

2. Na terenie określonym w ust. 1 ustala się 

wyłącznie lokalizację budynków i budowli służą-

cych ochronie, eksploracji i ekspozycji „in situ” 

kopalnych szczątków zwierząt i roślin w grani-

cach stanowiska dokumentacyjnego przyrody 

nieożywionej TRIAS, objętego prawną formą 

ochrony przyrody, oraz jego otuliny.  

3. W obrębie stanowiska dokumentacyjnego 

przyrody nieożywionej TRIAS obowiązują nakazy, 

zakazy i ograniczenia wymienione w zarządzeniu 

ustanawiającym.  

4. Na terenie UKN-1 - dopuszcza się, w zakre-

sie nie kolidującym z zarządzeniem ustanawiają-

cym:  

1) lokalizację nowych budynków i urządzeń 

towarzyszących, niezbędnych dla kontynuacji 

funkcji podstawowej, nową zabudowę kształto-

wać w nawiązaniu do istniejącej w zakresie 

ukształtowania bryły, wysokości, formy i spadku 

dachu oraz zastosowanych materiałów;  

2) przebudowę i remonty budynków istnieją-

cych;  

3) realizację wydzielonych pomieszczeń admi-

nistracyjno-biurowych, socjalnych oraz zaplecza 

naukowego i technicznego;  

4) realizację niezbędnych obiektów komunika-

cyjnych oraz urządzeń i sieci infrastrukturalnych.  

 

§ 11.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem UKN-2 i UKN-3 z przeznaczeniem podsta-

wowym: planowane tereny usług kultury i nauki.  

2. Na tereniach określonych w ust. 1 ustala 

się lokalizację: budynków muzealno - wystawien-

niczych, budynków stacji naukowych, pracowni  

i pomieszczeń służących preparowaniu, opraco-

wywaniu, przechowywaniu i ekspozycji „ex situ” 

kopalnych szczątków zwierząt i roślin oraz edu-

kacji w zakresie paleogeografii i ewolucji życia na 

Ziemi.  

3. Na terenach usług UKN-2 i UKN-3 dopusz-

cza się:  

1) rozbiórkę, przebudowę i rozbudowę istnie-

jących budynków i budowli przemysłowych, bu-

dowę nowych obiektów usługowych oraz obiek-

tów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających 

funkcję podstawową;  

2) realizację budynków i pomieszczeń zaplecza 

socjalnego i technicznego;  

3) realizację wydzielonych lokali mieszkalnych 

dla potrzeb pracowników;  

4) realizację budynków i wydzielonych po-

mieszczeń dla potrzeb turystyki kwalifikowanej, 

w tym hotelowych i gastronomicznych;  

5) realizację dróg i placów wewnętrznych oraz 

urządzeń i sieci infrastrukturalnych;  

6) zmianę funkcji budynków i urządzeń na inne 

funkcje usługowe, nie kolidujące z funkcją pod-

stawową.  
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4. Na terenie usług UKN-2 obowiązują nastę-

pujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) linia zabudowy: nieprzekraczalna, według 

ustaleń rysunku planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku 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 uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wysokość zabudowy – do 15 m;  

5) szerokość elewacji frontowej i poziom pod-

łogi parteru budynków: nie ustala się;  

6) dachy budynków: strome lub płaskie;  

7) w realizacji obiektów usługowych uwzględ-

nić konieczność ich przystosowania do korzysta-

nia przez osoby niepełnosprawne;  

8) w granicach terenu UKN-2 dopuszcza się:  

a) lokalizację stacji bazowej telefonii komór-

kowej, o wysokości konstrukcji – do 45 m,  

b) urządzenie miejsc postojowych dla pojaz-

dów, w liczbie odpowiedniej dla liczby osób za-

trudnionych i korzystających z usług turystyki 

kwalifikowanej.  

5. Na terenie usług UKN-3 obowiązują nastę-

pujące zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu:  

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne, według 

ustaleń rysunku planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku 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 uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wysokość zabudowy: do 12,0 m;  

5) szerokość elewacji frontowej i poziom pod-

łogi parteru budynków: nie ustala się;  

6) dachy budynków: płaskie;  

7) zabudowę kształtować z zachowaniem za-

sady nawiązania w zakresie ukształtowania bryły, 

wysokości, formy i spadku dachu oraz zastoso-

wanych materiałów elewacyjnych do zabudowy 

istniejącej na terenie UKN-1;  

8) w granicach terenu dopuszcza się urządze-

nie miejsc postojowych dla pojazdów, w liczbie 

odpowiedniej dla liczby osób zatrudnionych i ko-

rzystających z usług turystyki kwalifikowanej;  

9) przy granicy terenu UKN-3 z terenem linii 

kolejowej należy urządzić pas wysokiej i średniej 

zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 

5,0 m, w razie potrzeby zastosować także odpo-

wiednie ekrany akustyczne;  

10) w realizacji obiektów usługowych uwzględ-

nić konieczność ich przystosowania do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne.  

§ 12.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem UKNe z przeznaczeniem podstawowym: pla-

nowane tereny usług kultury i nauki – naukowej 

eksploracji paleontologicznej.  

2. Na terenie określonym w ust. 1 ustala się lo-

kalizację pól badawczych prac paleontologicznych, 

realizujących cele naukowe, podrzędnie także cele 

dydaktyczne i turystyki kwalifikowanej.  

3. W granicach terenu UKNe:  

1) zakazuje się:  

a) lokalizowania zabudowy kubaturowej trwale 

związanej z gruntem,  

b) realizacji podziemnych sieci i urządzeń in-

frastruktury technicznej, z wyłączeniem pasów 

ochronnych o szerokości 6,0 m, wyznaczonych 

wzdłuż północnych, wschodnich i południowych 

granic terenu;  

2) dopuszcza się:  

a) kształtowanie powierzchni terenu i prze-

mieszczanie mas ziemnych i skalnych według 

potrzeb eksploracyjnych z zachowaniem wymo-

gów bezpieczeństwa w zakresie nachylenia, wy-

sokości, obciążenia i stateczności zboczy wyro-

bisk i zwałowisk oraz ich odwadniania,  

b) odsłonięcie i zachowanie wzorcowych profi-

li geologicznych,  

c) realizację dróg wewnętrznych, ścieżki rowe-

rowej, ciągów pieszych, obiektów małej architek-

tury, wiat i pomostów nad stanowiskami eksplo-

racyjnymi i profilami geologicznymi, oświetlenia 

terenu oraz ekspozycji plenerowych - o charakte-

rze tymczasowym lub stałym,  

d) realizację zieleni urządzonej, w szczególno-

ści w wyznaczonych pasach ochronnych przy 

granicach terenu.  

 

§ 13.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem UT-1, UT-2 i UT-3, UT-4, z przeznacze-

niem podstawowym: planowane tereny usług 

turystyki i wypoczynku.  

2. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się 

lokalizację przedsięwzięć służących obsłudze ru-

chu turystycznego wraz z obiektami i urządze-

niami towarzyszącymi, obejmujących między in-

nymi: budynki handlu, gastronomii, hoteli, miej-

sca wypoczynku i informacji turystycznej, place 

zabaw dla dzieci, zieleń urządzoną.  

3. Na terenach usług UT-1, UT-2 i UT-3, UT-4 

dopuszcza się:  

1) budowę obiektów usługowych oraz obiek-

tów i urządzeń towarzyszących, wzbogacających 

funkcję podstawową;  

2) realizację niezbędnych urządzeń i sieci in-

frastrukturalnych;  

3) przebudowę, rozbudowę i remonty budyn-

ków istniejących;  

4) realizację wydzielonych lokali mieszkalnych 

dla potrzeb właściciela i pracowników;  
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5) zmianę funkcji istniejących budynków  

i urządzeń na inne funkcje usługowe w ramach 

podstawowego przeznaczenia terenu;  

6) realizację dróg i placów wewnętrznych oraz 

urządzeń i sieci infrastrukturalnych.  

4. Na terenach usług UT obowiązują następują-

ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  

1) linie zabudowy: nieprzekraczalne, według 

ustaleń rysunku planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni terenu: nie większy niż 30%;  

3) powierzchnia biologicznie czynna powinna 

stanowić nie mniej niż 30 % powierzchni terenu, 

niższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

dopuszcza się jeżeli zostanie odpowiednio uza-

sadniony w projekcie budowlanym;  

4) wysokość i forma zabudowy:  

a) na terenie UT-1 – jedna kondygnacja nad-

ziemna, dachy płaskie;  

b) na terenach UT-2, UT-3 i UT-4 - do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, zabudowę kształtować 

z nawiązaniem, w zakresie ukształtowania bryły, 

formy i spadków dachu, do zabudowy istniejącej 

w Krasiejowie i okolicy, z uwzględnieniem wyma-

gań związanych z funkcją zabudowy;  

5) szerokość elewacji frontowej i poziom pod-

łogi parteru budynków: nie ustala się;  

6) w zagospodarowaniu terenów uwzględnić 

zieleń urządzoną, oczka wodne i obiekty małej 

architektury;  

7) w realizacji obiektów usługowych uwzględ-

nić konieczność ich przystosowania do korzysta-

nia przez osoby niepełnosprawne;  

8) dopuszcza się urządzenie w granicach tere-

nów UT miejsc postojowych dla pojazdów, w licz-

bie odpowiedniej dla liczby osób zatrudnionych.  

 

§ 14.1. Wyznacza się teren oznaczony symbo-

lem US - z przeznaczeniem podstawowym: pla-

nowany teren sportu i rekreacji.  

2. Na terenie US ustala się lokalizację obiek-

tów i urządzeń sportu i rekreacji, w tym rekreacji 

wodnej.  

3. W granicach terenu US dopuszcza się:  

1) urządzenie kąpieliska w postaci jednego 

zbiornika wodnego lub zespołu kilku mniejszych 

basenów, plażę, tereny zieleni wraz z obiektami  

i urządzeniami towarzyszącymi,  

2) urządzenie boisk i hal sportowych wraz  

z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,  

3) urządzenie pomostów, zjeżdżalni, pomostu 

dla kajaków, łodzi i rowerów wodnych oraz in-

nych urządzeń rekreacyjnych,  

4) realizację pawilonu ekspozycyjnego, budyn-

ków szatni, natrysków, małej gastronomii, sanita-

riatów,  

5) realizację ciągów pieszych, obiektów małej 

architektury oraz niezbędnych urządzeń i sieci 

infrastrukturalnych,  

6) realizację aquaparku z urządzeniami do cało-

rocznej rekreacji wodnej (zespół basenów krytych 

i otwartych wraz z obiektami i urządzeniami to-

warzyszącymi).  

4. Ustala się parametry zabudowy i zagospo-

darowania na terenie US:  

1) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni terenu: nie większy niż 20 %, 

przy czym do powierzchni zabudowanej nie zali-

cza się basenów wodnych,  

2) powierzchnia biologicznie czynna, łącznie  

z wodami, powinna stanowić nie mniej niż 50 % 

powierzchni terenu,  

3) wysokość zabudowy: jedna kondygnacja  

o wysokości dostosowanej do funkcji budynku,  

4) geometria dachów – dachy płaskie, do-

puszczalne także dachy strome i półokrągłe,  

5) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić zie-

leń urządzoną, schody na skarpach i inne obiekty 

małej architektury,  

6) w realizacji obiektów usługowych i małej 

architektury uwzględnić konieczność ich przysto-

sowania do korzystania przez osoby niepełno-

sprawne.  

 

Zabudowa mieszkaniowa 

 

§ 15.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem MN - przeznaczenie podstawowe: tereny 

istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wraz z budynkami 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 towa-

rzyszących na działkach zabudowanych;  

3) budowa nowych budynków mieszkalnych 

wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi 

w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych 

działkach;  

4) usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 8 

ust. 1 pkt 12) prowadzone przez właściciela nie-

ruchomości w lokalu użytkowym, zajmującym nie 

więcej niż 30% łącznej powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego i towarzyszącego, usytu-

owanym w którymś z tych budynków;  

5) realizacja niezbędnych urządzeń i sieci in-

frastrukturalnych.  

3. Przebudowę i remonty budynków istnieją-

cych na terenach MN można realizować z utrzy-

maniem ich usytuowania, poziomu podłogi parte-

ru, liczby kondygnacji najwyższej części budynku, 

formy architektonicznej, wskaźnika powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki, 

wskaźnika powierzchni czynnej biologicznie; zale-

ca się jednak stosowanie, w miarę istniejących 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 29 – 1532 – Poz. 431 

 

możliwości, zasad i warunków określonych  

w ust. 4.  

4. Nową zabudowę na terenach MN oraz wy-

mianę i rozbudowę (nadbudowę) budynków ist-

niejących 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;  

2) od pozostałych granic działki należy zacho-

wać odległości budynków zgodne z wymaganiami 

przepisu szczególnego, przy czym dopuszcza się:  

a) sytuowanie budynków ścianą bez otworów 

okiennych i drzwiowych bezpośrednio przy grani-

cy jeżeli właściciele sąsiadujących działek budow-

lanych wystąpią o pozwolenie budowlane na re-

alizację budynków tak samo usytuowanych,  

o takiej samej wysokości, podobnej funkcji oraz 

podobnej geometrii dachu (tzw. budynki bliźnia-

cze), w takim przypadku nie dopuszcza się póź-

niejszej zmiany lokalizacji jednego z budynków,  

b) sytuowanie jednego wolnostojącego budyn-

ku gospodarczego lub garażu o długości nie więk-

szej niż 5,5 m oraz wysokości (mierzonej według 

wymagań przepisów techniczno - budowlanych) 

nie większej niż 3,0 m bezpośrednio przy granicy;  

3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku 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 mieszkal-

nych 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 m - 

1,2 m od powierzchni terenu;  

7) szerokość elewacji frontowej budynku 

mieszkalnego powinna uwzględniać warunki do-

tyczące sytuowania budynków na działce, usta-

lone w punkcie 2;  

8) cechy geometryczne dachu budynku miesz-

kalnego (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 towa-

rzyszących z dachem stromym dwuspadowym, 

wielospadowym lub płaskim, w tym garażu jedno 

lub dwustanowiskowego; budynki te można reali-

zować jako wolnostojące lub złączone z budynkiem 

mieszkalnym, o wysokości nie większej niż wyso-

kość budynku mieszkalnego; wystrój zewnętrzny  

i materiał pokrycia dachów budynków towarzyszą-

cych dostosować do budynku mieszkalnego;  

10) elewacje, elementy ścienne i dachowe, 

ogrodzenia - stosować zgodnie z regionalnymi 

tradycjami; nie zezwala się na stosowanie elewa-

cji t. zw. sidingowych oraz wznoszenia ogrodzeń 

monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż fronto-

wej 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;  

11) w przypadku lokalizowania usług, ustala 

się obowiązek realizacji w granicach działki nie 

mniej niż 2 miejsc postojowych dla pojazdów.  

 

Zieleń urządzona i wody 

 

§ 16.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolami ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, z przezna-

czeniem podstawowym: tereny zieleni urządzonej 

o funkcji poznawczej i rekreacyjnej wraz z obiek-

tami i urządzeniami towarzyszącymi, obejmujące 

nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej, 

drogi wewnętrzne, aleje, obiekty małej architektu-

ry i ekspozycje plenerowe - usytuowane w wyro-

biskach i na zwałowiskach zewnętrznych nie-

czynnej kopalni odkrywkowej iłów triasowych 

„Krasiejów”.  

2. W granicach terenów wymienionych w ust. 1:  

1) zakazuje się lokalizowania zabudowy kuba-

turowej, z wyłączeniem budowli podziemnych 

oraz obiektów wymienionych w pkcie 3;  

2) zaleca się:  

a) kształtowanie powierzchni terenu i prze-

mieszczanie mas ziemnych i skalnych zgodnie  

z zatwierdzonym projektem zagospodarowania 

terenu, z zachowaniem wymogów bezpieczeń-

stwa w zakresie nachylenia, wysokości, obciąże-

nia i stateczności zboczy wyrobisk i zwałowisk 

oraz ich odwadniania,  

b) zachowanie i wyeksponowanie wzorco-

wych profili geologicznych,  

c) przybliżoną rekonstrukcję środowiska,  

w szczególności warunków wodnych istniejących 

w Krasiejowie w okresie triasu – deltowych roz-

lewisk, bagnisk i brzegów jezior;  

d) nasadzenia roślin rodzimych, tylko w ogra-

niczonym zakresie - gatunków egzotycznych,  

z wykorzystaniem roślinności spontanicznej i na-

sadzonej w ramach dotychczasowej rekultywacji 

terenów pogórniczych, z wyjątkiem inwazyjnych 

gatunków roślin;  

e) ekspozycje plenerowe i pawilonowe zrekon-

struowanych modeli zwierząt i roślin, obrazujące 

etapy ewolucji życia na Ziemi;  
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f) ekspozycje plenerowe i pawilonowe skał  

i skamieniałości, ze szczególnym uwzględnieniem 

charakterystycznych dla triasu i regionu opolskiego;  

g) realizację dróg wewnętrznych, ciągów pie-

szych, wyniesionych platform widokowych, 

obiektów małej architektury, strumieni, stawów, 

oświetlenia terenu – z wykorzystaniem materia-

łów naturalnych - drewna i kamienia;  

3) dopuszcza się:  

a) realizację: budynków pompowni wody  

i ścieków, parterowych pawilonów ekspozycyj-

nych, parterowych obiektów małej gastronomii  

i sprzedaży pamiątek, garaży pojazdów transportu 

turystycznego, portierni, kas biletowych, sanita-

riatów, wiat grillowych i wypoczynkowych,  

o wysokości nie większej niż 5,0 m,  

b) realizację obiektów i urządzeń rekreacyjnych 

zajmujących powierzchnię nie większą niż 300 m² 

na każdym z terenów wymienionych w ust. 1,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci in-

frastrukturalnych, w tym także pompowni ście-

ków i bezodpływowych urządzeń do gromadzenia 

ścieków;  

3. Wyznacza się teren oznaczony symbolem ZR, 

z przeznaczeniem podstawowym: teren użytków 

zielonych z dopuszczeniem zieleni urządzonej, o 

funkcji ekotonowej – przejściowej pomiędzy la-

sem a terenami Parku Triasowego.  

4. Na terenie określonym symbolem ZR ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:  

1) kontynuować ekstensywne (jednokośne) 

użytkowanie rolnicze istniejących łąk w przypad-

ku takiej woli władających, z zachowaniem zasad 

ekologicznej uprawy,  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni całego terenu ZR: nie większy 

niż 15%,  

3) w ścisłym pasie ekotonowym (ustalonym  

w § 34 ust. 3 pkt 4, pomiędzy lasem a nieprze-

kraczalną linią dopuszczonej zabudowy) – obo-

wiązuje zakaz wszelkiej zabudowy,  

4) w przypadku zaniechania uprawy łąk zaleca 

się:  

a) urządzanie różnych form zieleni, w tym par-

kowej, z dużym udziałem zieleni krzewiastej,  

b) urządzanie oczek wodnych i zadrzewień 

przywodnych,  

5) dopuszcza się:  

a) realizację ciągów pieszych, ścieżek rekre-

acyjnych,  

b) urządzanie miniogrodów zoologicznych i wy-

biegów dla zwierząt,  

c) realizację obiektów małej architektury, 

obiektów i urządzeń rekreacyjnych o wysokości 

nie większej niż 5,0 m,  

d) realizację parterowych budynków związa-

nych z dopuszczonymi funkcjami terenu, budyn-

ków małej gastronomii, wiat wypoczynkowych, 

sanitariatów,  

e) lokalizację niezbędnych urządzeń i sieci in-

frastrukturalnych.  

 

§ 17.1. Wyznacza się tereny oznaczone symbo-

lem ZI, z przeznaczeniem podstawowym: tereny 

zieleni izolacyjnej, obejmujące istniejącą i planowaną 

zieleń izolującą planowane drogi publiczne i parkingi 

od sąsiadujących terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) i usługowej (U).  

2. Dla terenów ZI ustala się następujące zasa-

dy zagospodarowania:  

1) w nasadzeniach uwzględnić zieleń średnią  

i wysoką, dostosowaną do funkcji izolacyjnej, 

roślinności naturalnej oraz lokalnych warunków 

glebowych i wodnych, w tym roślinność zimozie-

loną,  

2) ustala się obowiązek urządzenia zieleni izo-

lacyjnej ZI równocześnie z realizacją inwestycji na 

przyległych terenach.  

3. Dopuszcza się realizację niezbędnych urzą-

dzeń i sieci infrastrukturalnych.  

 

§ 18.1. Wyznacza się tereny oznaczone sym-

bolem WS, z przeznaczeniem podstawowym: 

tereny wód śródlądowych – stawów, cieków, 

rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych 

wód opadowych i roztopowych w dnie odkryw-

kowych wyrobisk pogórniczych.  

2. W granicach terenów wymienionych w ust. 1 

zakazuje się:  

1) likwidacji stawów w starych gliniankach, 

oznaczonych symbolami WS-2 i WS-3;  

2) likwidacji zbiornika retencyjnego wód opa-

dowych, roztopowych i spływających ze zlewni 

wyrobiska pogórniczego kopalni „Krasiejów”, 

oznaczonego w planie symbolem WS-1;  

3) likwidacji – bez rozwiązań zastępczych – 

cieków i rowów melioracyjnych (odwodnienio-

wych) w całym obszarze planu,  

4) zmian stosunków wodnych na terenach rol-

niczych i leśnych, w szczególności osuszenia 

wilgotnych siedlisk łąkowych.  

3. Ze względu na zbieg niekorzystnych dla za-

inwestowania, lokalnych uwarunkowań grunto-

wo-wodnych w obszarze planu: małą przepusz-

czalność gruntów, dominujące obszarowo wyro-

biska i inne depresje bezodpływowe, oraz z uwagi 

na potrzebę ochrony flory i fauny - w realizacji  

i użytkowaniu wód (WS) należy stosować nastę-

pujące zasady:  

1) zbiornik wodny WS-1 i inne zbiorniki reali-

zowane na terenach ZP-4 i ZP-5 kształtować  

z płyciznami i nieregularną linią brzegową,  

2) koryta cieków i rowów, w szczególności 

głównych cieków WS-4 i WS-5, odwadniających 

tereny wokół wyrobisk odkrywkowych, oraz rowy 

opaskowe, przepusty drogowe i inne urządzenia 

wodne utrzymywać w odpowiednim stanie, nie 
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dopuszczać do niekontrolowanego zarastania  

i zamulania, modernizować w razie potrzeby;  

3) uwzględniać potrzebę skutecznego odwad-

niania terenów przeznaczonych do zainwestowa-

nia, także w okresach nasilonych opadów;  

4) zachować i chronić istniejącą zieleń wodną  

i w otoczeniu wód;  

5) zabrania się zanieczyszczania wód ściekami 

oraz w inny sposób.  

4. Dopuszcza się:  

1) skanalizowanie i zmianę przebiegu rowów  

i cieków WS na terenach planowanego zainwe-

stowania - w zakresie niezbędnym dla realizacji 

obiektów usługowych i komunikacyjnych, w spo-

sób nie powodujący niekorzystnych zmian sto-

sunków wodnych na sąsiednich terenach rolni-

czych i leśnych;  

2) zwiększenie poziomu retencjonowania wód 

opadowych i roztopowych, gromadzonych w zbior-

niku retencyjnym WS-1, oraz związane z tym 

zwiększenie powierzchni tego zbiornika - stosownie 

do planowanej rekonstrukcji krajobrazu triasowego 

na terenach zieleni urządzonej ZP-4 i ZP-5;  

3) wykorzystanie wód opadowych i roztopo-

wych, odprowadzanych ze zbiornika WS-1 do 

rzeki Mała Panew – do zasilania kąpieliska lub 

aquaparku na terenie US, po podczyszczeniu  

w istniejących, w miarę potrzeb zmodernizowa-

nych osadnikach piasku i szlamów;  

4) przekroczenia cieków przez obiekty infra-

struktury komunikacyjnej i technicznej (drogi, 

ciepłociągi, wodociągi, przewody kanalizacyjne, 

kablowe linie elektro-energetyczne i telekomuni-

kacyjne) z zachowaniem odpowiednich wymagań 

przepisów szczególnych.  

 

Lasy  

 

§ 19.1. Ustala się:  

1) tereny lasów, oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL,  

2) tereny planowanych dolesień, oznaczone na 

rysunku planu symbolem ZLp.  

2. Na terenach lasów ZL obowiązują następu-

jące zasady zagospodarowania:  

1) użytkowanie terenu realizować według pla-

nu urządzenia lasu,  

2) dopuszcza się budowę wyłącznie obiektów  

i urządzeń służących gospodarce leśnej.  

3. Na terenach planowanych dolesień ZLp obo-

wiązują następujące zasady zagospodarowania:  

1) spontaniczne i dokonane w ramach rekul-

tywacji pionierskie zadrzewienia terenów otacza-

jących wyrobiska pogórnicze należy pielęgnować 

i modernizować w miarę naturalizacji siedliska 

leśnego,  

2) skład gatunkowy planowanych dolesień 

powinien odpowiadać warunkom siedliskowym 

oraz powinien uwzględniać roślinność potencjalną 

terenu,  

3) użytkowanie terenu realizować według pla-

nu urządzenia lasu,  

4) dopuszcza się budowę wyłącznie obiektów  

i urządzeń służących gospodarce leśnej.  

 

Tereny rolnicze 

 

§ 20.1. Plan ustala obszary rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej: R - tereny użytków rolnych 

z zakazem zabudowy.  

2. Na terenach użytków rolnych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolem R, obowiązują nastę-

pujące zasady zagospodarowania:  

1) zachowanie podstawowej funkcji terenów - 

polowych upraw rolniczych, łąk i upraw grunto-

wych;  

2) utrzymanie w odpowiednim stanie istnieją-

cych zadrzewień przydrożnych i niewielkich sku-

pisk zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz 

przywodnych;  

3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów 

melioracyjnych i dróg gospodarczych;  

4) dopuszcza się:  

a) prowadzenie sieci podziemnych infrastruktu-

ry technicznej wraz z towarzyszącymi urządze-

niami, nie powodujące trwałego przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze;  

b) wprowadzanie nowych zadrzewień i za-

krzewień w formie remiz śródpolnych, ciągów 

przywodnych i przydrożnych - w zakresie nie 

zmieniającym podstawowej funkcji terenu.  

 

Rozdział 2 

Tereny wymagające przekształceń, rekultywa-

cji lub rehabilitacji istniejącej zabudowy  

 

§ 21.1. Wskazuje się tereny wymagające re-

habilitacji i przekształceń istniejącej zabudowy  

w związku ze złym stanem technicznym i zanie-

chaniem dotychczasowego sposobu użytkowania, 

obejmujące zespół zabudowy przemysłowej nie-

czynnego zakładu przeróbczego i budynki zaple-

cza byłej kopalni iłów „Krasiejów”, oznaczone na 

rysunku planu.  

2. Wskazuje się tereny wymagające dalszej re-

kultywacji i nowego zagospodarowania, obejmu-

jące wyrobiska i zwałowiska pogórnicze byłej 

kopalni „Krasiejów”, oznaczone na rysunku planu.  

3. Granice oraz kierunki przekształceń i rekul-

tywacji terenów wymienionych w ust. 1 i 2 

wskazano odpowiednimi symbolami na rysunku 

planu.  
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Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-

nia przestrzeni publicznych i organizacji imprez 

masowych  

 

§ 22.1. Ustala się tereny przestrzeni publicz-

nych, powszechnie dostępnych:  

1) tereny komunikacji – drogi (ulice) i parkingi 

publiczne:  

a) publiczna droga lokalna KDL-1 (ul. 1 Maja  

w Krasiejowie),  

b) planowana publiczna droga lokalna KDL-2,  

c) publiczne drogi dojazdowe KDD-1 (ul. Psie 

Pole), KDD-2 (ul. Słoneczna), KDD-3 (łącznik dro-

gi KDL-2 z planowaną ulicą 9KD-D wyznaczoną  

w planie miejscowym wsi Krasiejów, uchwalo-

nym w 2009 r.)  

d) ciąg piesze: KP-1 (trap w wyrobisku pogór-

niczym) i KP-2 (dojście do pawilonu wystawienni-

czego na terenie UKN-1),  

e) parkingi publiczne KX-1, KX-2, KX-3,  

f) gminne drogi wewnętrzne KDW, wyróżnione 

na rysunku planu;  

2) teren usług turystyki i wypoczynku UT-1.  

2. W kształtowaniu przestrzeni publicznych 

należy uwzględniać odpowiednie ustalenia szcze-

gółowe planu, ponadto ustala się możliwość, po 

uzyskaniu zezwolenia właściwego zarządcy drogi:  

1) wprowadzania elementów małej architektu-

ry, oświetlenia i zieleni urządzonej w dostosowa-

niu do warunków lokalnych;  

2) lokalizowania małych obiektów usługowych 

(handlowych, gastronomicznych, w tym ogród-

ków letnich) w obiektach o powierzchni w obry-

sie zewnętrznym nie większej niż 15 m², nie wy-

magających pozwolenia budowlanego i nie powo-

dujących zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego;  

3) umieszczania nośników reklamowych.  

3. Imprezom masowym organizowanym w ob-

rębie przestrzeni publicznych należy zapewnić 

warunki bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w przepisach o bezpieczeństwie im-

prez masowych.  

 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu komunikacji  

 

§ 23.1. Zewnętrzne i lokalne powiązania ko-

munikacyjne obszaru planu zapewniają drogi pu-

bliczne o znaczeniu gminnym, z wyróżnieniem:  

1) KDL-1 – fragment ul. 1 Maja w Krasiejowie, 

głównej ulicy dojazdowej do terenów Parku, 

obecnie w całym przebiegu o nawierzchni beto-

nowej, docelowo klasy L - lokalna, szerokość  

w istniejących liniach rozgraniczających 16,0 – 

18,0 m, długość w granicach planu - 0,24 km, 

dostępność nieograniczona;  

2) KDL-2 - planowana droga gminna wzdłuż 

zachodnich granic Parku Triasowego, łącząca  

ul. Kolejową z ul. 1 Maja w Krasiejowie, docelo-

wo droga klasy L - lokalna, długości w granicach 

planu - 1,2 km, o planowanej szerokości w liniach 

rozgraniczających nie mniejszej niż 12,0 m. Do-

stępność ograniczona - z bocznych dróg dojaz-

dowych KDD, dróg wewnętrznych KDW oraz 

planowanych parkingów KX;  

3) KDD-1 - wschodnia część ul. Psie Pole, do-

jazdowa do istniejącego pawilonu wystawiennicze-

go na terenie UKN-1 oraz do terenów U-2, UT-1, 

UKN-3 i UKNe, obecnie w całym przebiegu o na-

wierzchni gruntowej, docelowo klasy D - dojaz-

dowa, szerokość w istniejących liniach rozgrani-

czających 3 - 8 m, szerokość w liniach rozgrani-

czających planowanych – 10,0 m, długość  

w granicach planu - 0,8 km, dostępność nieogra-

niczona;  

4) KDD-2 – fragment ul. Słonecznej, o na-

wierzchni twardej, docelowo klasy D - dojazdo-

wa, szerokość w istniejących i planowanych li-

niach rozgraniczających – 8,0 - 10,0 m, długość 

w granicach planu 0,17 km, dostępność nieogra-

niczona.  

5) KDD-3 – planowany łącznik drogi KDL z uli-

cą 9 KD-D, wyznaczoną w planie miejscowym 

wsi Krasiejów uchwalonym w 2009 r., klasy D - 

dojazdowa, szerokość planowana: 10,0 m, dłu-

gość 15,0 m.  

2. Uzupełniającą sieć obsługi komunikacyjnej 

obszarów objętych planem tworzą:  

1) drogi wewnętrzne KDW (dojazdowe, go-

spodarcze, rolnicze, pożarowe) w istniejących lub 

planowanych liniach rozgraniczających,  

2) ciągi piesze KP-1, KP-2 i KP-3 oraz inne 

ciągi piesze do obsługi ruchu turystycznego, reali-

zowane w miarę potrzeb na wszystkich terenach 

Parku Triasowego,  

3) ścieżka rowerowa, w przebiegu oznaczo-

nym na rysunku planu - fragment dalekobieżnej 

trasy rowerowej nr 19 z Laskowic – Jelcza do 

Tarnowskich Gór, biegnąca ulicą Psie Pole i dro-

gami polnymi wzdłuż wschodniej granicy Parku 

Triasowego;  

4) parkingi oznaczone symbolami: KX-1, KX-2, 

KX-3 i KX-4.  

 

§ 24.1. Ustala się wskaźniki liczby miejsc par-

kingowych dla samochodów osobowych, wyma-

ganych na parkingach ogólnodostępnych i we-

wnętrznych, obsługujących Park Triasowy:  

1) parkingi KX-1, KX-2, KX-3, KX-4 oraz miej-

sca postojowe dla samochodów osobowych na 

terenach U oraz na terenach MN w przypadku 

realizowania usług:  

a) 2 - 4 stanowiska/100 m² powierzchni użyt-

kowej pomieszczeń muzealnych,  
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b) 1 - 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyj-

nych,  

c) 2 - 3 stanowiska/10 osób jednocześnie od-

wiedzających tereny Parku Triasowego  

d) liczba miejsc parkingowych dla pojazdów 

osób niepełnosprawnych: 1 miejsce na każdych 

12 miejsc parkingowych,  

e) liczba miejsc parkingowych dla autobusów 

– według ustaleń zarządcy Parku Triasowego.  

2. Dopuszcza się urządzenie w granicach tere-

nów UT miejsc parkingowych dla samochodów 

osób zatrudnionych, przyjmując 1 miejsce na 2 

osoby zatrudnione.  

 

§ 25.1. Planuje się poprawę istniejących wa-

runków komunikacji drogowej poprzez:  

1) poszerzenia, remonty i przebudowę głów-

nych dróg dojazdowych do Parku Triasowego:  

ul. 1 Maja (KDL-1, częściowo w granicach planu) 

oraz ul. Pustki (poza granicami planu);  

2) rozgraniczenie i budowę odcinka gminnej 

drogi publicznej – KDL-2, łączącej na terenie Par-

ku Triasowego ulice wymienione w punkcie 1, 

według ustaleń § 23; skrzyżowanie z linią kole-

jową relacji Opole – Tarnowskie Góry należy wy-

konać jako dwupoziomowe; do czasu realizacji 

tego przedsięwzięcia dopuszcza się organizację 

przejazdu jednopoziomowego – strzeżonego;  

3) poszerzenie i przebudowę ul. Psie Pole  

w granicach planu (KDD-1), jako publicznej drogi 

dojazdowej do istniejącego pawilonu wystawo-

wego na terenie UKN-1, według ustaleń § 23;  

4) budowę łącznika (KDD-3) drogi KDL-2 z pla-

nowaną ulicą 9 KD-D, wyznaczoną w planie miej-

scowym wsi Krasiejów, uchwalonym w 2009 r., 

według ustaleń § 23;  

5) budowę parkingów KX-1, KX-2, KX-3 (pu-

blicznych) i KX-4 (wewnętrznego);  

6) budowę dróg wewnętrznych, placów i cią-

gów spacerowych na terenie Parku Triasowego, 

według ustaleń rysunku planu oraz koncepcji  

i projektów zagospodarowania poszczególnych 

terenów wyznaczonych w planie;  

7) remonty istniejących wewnętrznych dróg 

rolniczych i dojazdowych, zgodnie z bieżącymi 

potrzebami.  

2. W realizacji przedsięwzięć wymienionych  

w ust. 1 należy uwzględnić:  

1) potrzeby w zakresie dróg pożarowych, 

zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie 

przeciwpożarowej;  

2) ochronę akustyczną terenów, na których 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, w szcze-

gólności na granicach z terenami komunikacji kole-

jowej;  

3) potrzeby osób niepełnosprawnych, porusza-

jących się na wózkach.  

3. Parametry techniczne dróg wewnętrznych 

należy dostosować do pojazdów, których prze-

jazd jest konieczny, powinny ponadto umożliwiać 

awaryjny przejazd samochodami pożarniczymi.  

 

§ 26.1. W liniach rozgraniczających ulic i dróg 

należy realizować, stosownie do lokalnych po-

trzeb, zgodnie z ustaloną klasą drogi i jej parame-

trami:  

1) ruch kołowy;  

2) ruch rowerowy (ścieżka rowerowa w pobo-

czu ul. Psie Pole);  

3) ruch pieszy;  

4) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej 

(zatoki autobusowe, przystanki);  

5) infrastrukturę techniczną nie związaną bez-

pośrednio z komunikacją drogową, w tym hydran-

ty przeciwpożarowe;  

6) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydroż-

ne, przepusty, kanalizację deszczową);  

7) zieleń przyuliczną.  

2. Na terenie KX-1 dopuszcza się lokalizację 

stacji bazowej telefonii komórkowej, o wysokości 

konstrukcji – do 45 m,  

3. Infrastrukturę techniczną liniową nie zwią-

zaną z drogą - przewody wodociągowe i kanaliza-

cyjne należy prowadzić w układach podziemnych, 

przewody sieci elektroenergetycznej i telekomuni-

kacyjnej jako podziemne lub napowietrzne - na 

warunkach uzgodnionych z właściwym zarządcą 

drogi.  

 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej  

 

§ 27. Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru 

planu w wodę:  

1) Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych  

i przeciwpożarowych - z istniejącej gminnej sieci 

wodociągowej.  

2) Wykorzystanie do celów przeciwpożaro-

wych zbiornika WS-1 i stawu WS-2, wymaga to 

urządzenia odpowiednich dojazdów i ramp, umoż-

liwiających pobór wody przez samochody pożar-

nicze.  

3) Dopuszcza się:  

a) zasilanie basenów kąpieliska i aquaparku na 

terenie US wodami opadowymi i roztopowymi, 

odprowadzanymi do rzeki Mała Panew ze zbiorni-

ka WS-1, zlokalizowanego w dnie wyrobisk po-

górniczych, po odpowiednim podczyszczeniu  

i spełnieniu wymogów sanitarnych dotyczących 

jakości wody w kąpieliskach;  

b) wykonanie i eksploatację ujęć wód pod-

ziemnych na obszarze planu, po spełnieniu wa-

runków przewidzianych w przepisach szczegól-

nych.  

 

§ 28.1. W zakresie gospodarki ściekowej  

w obszarze planu, ustala się:  
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1) Odprowadzenie ścieków komunalnych - do 

planowanej wewnętrznej sieci kanalizacji sanitar-

nej, z wylotem do planowanej sieci grawitacyjno - 

tłocznej wsi Krasiejów. Przewiduje się na obsza-

rze planu budowę głównych i rozdzielczych prze-

wodów sieci kanalizacyjnych wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, z wyłączeniem stacji zlewnych 

ścieków. Zbiorowe urządzenia kanalizacyjne  

w postaci przepompowni i bezodpływowych 

zbiorników wybieralnych nie powinny być lokali-

zowane bliżej niż 50 m od terenów zabudowy 

mieszkaniowej, należy je wyposażyć w filtry sku-

tecznie zapobiegające emisji nieprzyjemnych za-

pachów.  

2) Do czasu zrealizowania kanalizacji komu-

nalnej dopuszcza się gromadzenie ścieków byto-

wo-gospodarczych w bezodpływowych zbiorni-

kach wybieralnych o odpowiedniej pojemności  

i okresowy wywóz do oczyszczalni. Zbiorniki 

ścieków należy lokalizować na terenie urządzeń 

kanalizacji oznaczonym symbolem K, oraz na 

innych terenach z zachowaniem wymaganych 

przepisem szczególnym odległości pokryw i wylo-

tów wentylacji od przyległych ulic oraz od okien  

i drzwi zewnętrznych budynków - odpowiednio 

do charakteru terenu i pojemności zbiornika.  

3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych z otwartych powierzchni utwardzonych - 

siecią kanalizacji deszczowej otwartej i krytej, 

poprzez separatory zanieczyszczeń i zawiesin do 

okolicznych rowów melioracyjnych - w sposób 

nie powodujący zalewania sąsiednich nierucho-

mości, z uwzględnieniem warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

do ziemi. Niezanieczyszczone wody opadowe  

i roztopowe z posesji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN - mogą być odprowadzane 

bezpośrednio do gruntu i wód na własnym tere-

nie, w sposób nie powodujący zalewania nieru-

chomości sąsiednich.  

4) W zakresie odwodnienia wyrobisk pogórni-

czych:  

a) należy zachować i w razie potrzeby moder-

nizować istniejący system odwadniania wyrobisk, 

obejmujący pompownię usytuowaną na najniż-

szym poziomie dna wyrobisk, rurociąg tłoczny  

Ø 300 mm do Małej Panwi, dwukomorowy pia-

skownik i układ rowów opaskowych wokół wyro-

bisk,  

b) w przypadku powiększenia zasięgu i pod-

wyższenia rzędnej zwierciadła wody zbiornika 

retencyjnego WS-1 należy przemieścić pompow-

nię na odpowiednio wyższy poziom,  

c) dopuszcza się przebudowę układu rowów 

opaskowych wokół wyrobisk w związku z reali-

zacją ustaleń planu.  

 

§ 29.1. Ustala się zasady zaopatrzenia obsza-

ru planu w energię elektryczną:  

1) w zakresie średnich napięć: z G.P.Z. Ozi-

mek, istniejącymi liniami 15 kV, napowietrznymi  

i kablowymi, oznaczonymi na rysunku planu 

symbolem E 15 kV;  

2) w zakresie niskich napięć - liniami napo-

wietrznymi i kablowymi:  

a) z istniejącej stacji transformatorowej 15/ 

0,4 kV na terenie UKN-3, oznaczonej symbolem 

ET, rozbudowanej w razie potrzeby,  

b) z planowanej do odtworzenia stacji trans-

formatorowej 15/0,4 kV na terenie UT-3.  

2. Przewiduje się przebudowę istniejących linii 

elektroenergetycznych średnich napięć, rozbudo-

wę sieci napowietrznych i kablowych średnich  

i niskich napięć na obszarach projektowanego 

zainwestowania – wyłącznie jako kablowych 

podziemnych.  

3. Dopuszcza się zmianę przebiegu, skablowa-

nie lub wyprowadzenie poza granice planu istnie-

jących, napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych 15 kV.  

4. Utrzymuje się w dotychczasowym przebie-

gu dwutorową linię wysokiego napięcia 110 kV 

relacji G.P.Z. Ozimek – G.P.Z. Zawadzkie, ozna-

czoną w planie symbolem E 2x110 kV, dopusz-

cza się możliwość przebudowy i modernizacji tej 

linii.  

 

§ 30.1. Ustala się zasady wyposażenia obsza-

ru planu w zakresie telekomunikacji:  

1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii tele-

komunikacyjnych, dopuszcza się ich modernizację 

i wymianę a także prowadzenie nowych linii ka-

blowych;  

2) nowe linie telefoniczne należy budować ja-

ko kablowe podziemne,  

3) dopuszcza się:  

a) rozbudowę istniejącej sieci abonenckiej na 

terenach planowanego zainwestowania oraz in-

stalację ogólnie dostępnych kabin telefonicznych,  

b) ustawianie modułów centrali telefonicznej  

w postaci wolnostojących szaf sieci dostępowej,  

c) lokalizację stacji bazowych telefonii komór-

kowej na terenach: UKN-2 i KX-1, o wysokości 

konstrukcji antenowych nieprzekraczającej 45 m.  

 

§ 31.1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu 

w energię cieplną - przewiduje się ogrzewanie  

z własnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekolo-

gicznych nośników energii (paliwa gazowe, ole-

jowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych 

źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.  

2. Dopuszcza się korzystanie z gazu płynnego  

i innych paliw płynnych w systemie bezprzewo-

dowym w tym magazynowanie wymienionych 

paliw w nadziemnych i podziemnych zbiornikach, 

lokalizowanych zgodnie z wymaganiami przepisu 

szczególnego.  
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§ 32.1. Przewody podziemne sieci wodocią-

gowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektro-

energetycznych i telekomunikacyjnych, napo-

wietrzne linie elektroenergetyczne średnich i ni-

skich napięć, napowietrzne i kablowe linie tele-

komunikacyjne oraz urządzenia i obiekty towarzy-

szące wymienionym sieciom - należy sytuować  

w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na warun-

kach uzgodnionych z zarządcami dróg  

2. Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów 

o których mowa w ust. 1 wraz z urządzeniami  

i obiektami towarzyszącymi (np. stacji transfor-

matorowych, przepompowni ścieków, szaf tele-

komunikacyjnych, kabin telefonicznych, pom-

powni), a także nowych kablowych linii elektro-

energetycznych - na nieruchomościach grunto-

wych sąsiadujących z ulicami i drogami,  

w uzgodnieniu z właścicielami tych nieruchomo-

ści, bez potrzeby zmiany planu.  

 

§ 33.1. W zakresie gospodarki odpadami sta-

łymi ustala się:  

1) gromadzenie odpadów komunalnych w kon-

tenerach i zorganizowany system wywozu na 

wysypisko obsługujące gminę,  

2) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy 

przechowywać w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach,  

3) postępowanie z wytwarzanymi odpadami 

przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie 

przeznaczonymi do wywozu na wysypisko obsłu-

gujące gminę - według decyzji i uzgodnień wła-

ściwych organów, wydanych na podstawie prze-

pisów szczególnych.  

2. Do dnia 1 maja 2012 r. przepisy ustawy  

o odpadach nie mają zastosowania do mas ziem-

nych i skalnych usuwanych albo przemieszcza-

nych w związku z realizacją inwestycji zgodnych 

z ustaleniami niniejszego planu; w szczególności 

dotyczy to mas ziemnych i skalnych w zwałowi-

skach i wyrobiskach pogórniczych, przemieszcza-

nych i kształtowanych zgodnie z ustaleniami pla-

nu, oraz wykorzystywanymi do kształtowania 

powierzchni terenów inwestycji lub niwelacji  

i rekultywacji innych terenów zdegradowanych  

w gminie Ozimek.  

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajo-

brazu oraz przed zagrożeniami związanymi z 

osuwaniem się mas ziemnych  

 

§ 34.1. Ze względu na położenie całego ob-

szaru planu w obszarze chronionego krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyróżniającym się 

wysokimi walorami fizjonomicznymi krajobrazu 

oraz w obrębie wraźliwej na zanieczyszczenie 

zlewni rzeki Mała Panew, w miejscu powszech-

nego występowania na powierzchni terenu nie-

przepuszczalnych utworów ilastych i gliniastych - 

w planie określono, oprócz ustaleń ściśle adreso-

wanych, ogólne zasady ochrony środowiska natu-

ralnego, w tym zagrożonych degradacją wód 

powierzchniowych i gruntowych.  

2. W związku z uwarunkowaniami wymienio-

nymi w ust. 1 ustala się na obszarze planu:  

1) przestrzeganie zaleceń i zakazów określo-

nych w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wo-

jewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.  

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,  

2) zakaz lokalizowania indywidualnych oczysz-

czalni ścieków i zakaz wprowadzania nieoczysz-

czonych ścieków do ziemi oraz wód podziemnych  

i powierzchniowych, z zastrzeżeniem ustaleń 

rozdz. 5, dotyczących odprowadzania wód opa-

dowych i roztopowych z powierzchni niezanie-

czyszczanych,  

3) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożo-

nych zanieczyszczeniem produktami ropopochod-

nymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogą-

cymi przenikać do gruntu i wód podziemnych 

oraz zabezpieczenia tych powierzchni przed spły-

wem zanieczyszczeń na tereny przyległe,  

4) nakaz ujmowania wód opadowych i rozto-

powych z zanieczyszczanych twardych po-

wierzchni komunikacyjnych, w otwarte i kryte 

systemy kanalizacyjne, ich podczyszczania  

w odstojnikach szlamów i piasku oraz separato-

rach olejów i substancji ropopochodnych, przed 

odprowadzeniem do wód płynących lub pośrednio 

- do zbiornika retencyjnego WS-1,  

5) nakaz systematycznego monitorowania 

stopnia zanieczyszczenia wód odprowadzanych 

do rzeki Mała Panew ze zbiornika retencyjnego 

wód opadowych i roztopowych WS-1, w zakresie 

określonym w pozwoleniu wodnoprawnym,  

6) rolnicze wykorzystanie obornika, gnojówki  

i gnojowicy jako nawozów naturalnych powinno 

być zgodne z wymaganiami przepisów szczegól-

nych o nawozach i nawożeniu.  

3. Należy zachować, chronić przed nadmier-

nym zainwestowaniem i intensywną penetracją 

turystyczną oraz monitorować:  

1) obszar proponowanego użytku ekologiczne-

go „Glinianka”, obejmujący dwa stawy, stanowią-

ce pozostałość po dawnych wyrobiskach miejsco-

wej cegielni, w których otoczeniu wykształciły się 

cenne przyrodniczo ostoje zwierząt, stanowiska 

chronionych roślin, chronione siedliska łąkowe oraz 

stare zadrzewienia i zakrzewienia, z trzema drze-

wami pomnikowymi, położonymi tuż za granicą 

gminy Ozimek - w gminie Kolonowskie;  

2) chronione przepisami ustawy o ochronie 

przyrody:  

a) stanowiska prawnie chronionych roślin  

i zwierząt, w szczególności najbardziej zagrożo-

nych - w wyrobiskach pogórniczych,  
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b) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinetum 

caeruleae oraz łąki ostrożeniowe Crisetum rivula-

ris, położone między wyrobiskami pogórniczymi  

a kompleksem leśnym w południowej części ob-

szaru planu (w granicach planowanego użytku 

ekologicznego „Glinianka” i działki nr 282/10 na 

terenie R, obok terenu UT-4);  

3) cieki podstawowe – WS-4 i WS-5 z odgałę-

zieniami i roślinnością przykorytową, zbierające  

i odprowadzające do Małej Panwi wody z obsza-

rów sąsiadujących z wyrobiskami pogórniczymi;  

4) strefę przejściową (ekotonową), obejmującą 

łąki i dopuszczoną zieleń urządzoną na terenie ZR, 

w tym pas o szerokości nie mniejszej niż 30 m od 

skraju kompleksu leśnego ZL oraz 100 m od sta-

wów proponowanego użytku ekologicznego „Gli-

nianka” - wolny od wszelkiej zabudowy z wyjąt-

kiem drogi pożarowej i urządzeń przeciwpożaro-

wych przy stawie WS-2.  

4. Prace budowlane i kształtowanie zbiorników 

wodnych należy prowadzić w jak największym 

zakresie poza okresem lęgowym ptaków oraz 

rozrodu i rozwoju larwalnego płazów.  

5. W terenach zabudowanych i w miejscach 

dostępnych dla ludzi należy zapewnić dotrzyma-

nie dopuszczalnych poziomów natężenia pól elek-

tromagnetycznych w sąsiedztwie napowietrznych 

linii wysokiego (110 kV) i średniego (15 kV) na-

pięcia oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, 

zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów 

szczególnych.  

6. Plan wskazuje orientacyjny zasięg strefy po-

tencjalnego występowania elektromagnetycznego 

promieniowania niejonizującego o podwyższonym 

poziomie - wzdłuż istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej E 2x110 kV, o szerokości 

10 m od skrajnych przewodów; zobowiązuje się 

właściciela linii do przeprowadzenia pomiarów 

kontrolnych elektromagnetycznego promieniowa-

nia niejonizującego w zakresie i z częstotliwością 

określoną w przepisie szczególnym, z uwzględ-

nieniem planowanego przeznaczenia terenu; wy-

niki pomiarów należy uwzględnić w rozwiąza-

niach projektowych obiektów budowlanych i w 

zagospodarowaniu terenu UT-3, w razie potrzeby 

mogą one stanowić podstawę wystąpienia do 

właściwego organu o ustanowienie obszaru ogra-

niczonego użytkowania.  

7. Dopuszcza się lokalizowanie na obszarze 

planu przedsięwzięć mogących potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko, pod warun-

kiem zgodności rodzaju i zakresu przedsięwzięcia 

z ustalonym w planie przeznaczeniem terenu, 

szczegółowymi warunkami jego zabudowy i za-

gospodarowania, ustalonymi w planie zakazami, 

nakazami i ograniczeniami oraz stwierdzenia bra-

ku znacząco negatywnego wpływu na środowi-

sko w przeprowadzonym postępowaniu w spra-

wie oceny oddziaływania na środowisko.  

§ 35.1. Ustala się prawnie chronione stanowi-

sko dokumentacyjne przyrody nieożywionej 

„TRIAS” w granicach ustanowionych rozporzą-

dzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/ 

1/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie 

uznania za stanowisko dokumentacyjne; w obrę-

bie stanowiska obowiązują ograniczenia form 

użytkowania i zagospodarowania określone  

w rozporządzeniu oraz lokalizacja istniejącego 

pawilonu, chroniącego i umożliwiającego prezen-

tację odkrytych szczątków zwierząt „in situ”.  

2. W całym obszarze planu dopuszcza się 

prowadzenie niekomercyjnych prac badawczych 

paleontologicznych i geologicznych, po uzgodnie-

niu z organami ustanawiającymi formy ochrony 

przyrody występujące w obszarze zamierzonych 

prac.  

3. W przypadku ustanowienia w obszarze pla-

nu innych terenów i obiektów objętych prawnymi 

formami ochrony przyrody, należy stosować spo-

soby ich ochrony określone w odpowiednich 

przepisach szczególnych i decyzjach administra-

cyjnych.  

4. W razie odkrycia w obszarze planu niezna-

nych dotychczas, kopalnych szczątków zwierząt 

lub roślin należy niezwłocznie powiadomić o tym 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Opolu, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza 

Ozimka.  

 

§ 36. Ustala się tereny na których przyjmuje 

się dopuszczalne poziomy hałasu, normowane w 

przepisie szczególnym:  

1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej (MN) i na terenach usług (U, UKN, 

UT) - obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 

przewidziane w przepisie szczególnym dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

2) na terenach sportu i rekreacji (US) oraz na 

terenach zieleni urządzonej o funkcji poznawczej, 

rekreacyjnej i ekotonowej (ZP, ZR) - obowiązują 

dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane  

w przepisie szczególnym dla terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych.  

 

§ 37.1. W obszarze planu występują tereny 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych; zagro-

żenie osuwiskami może być potęgowane nad-

miernym uwodnieniem gruntów i obciążeniami 

statycznymi (budowlami) oraz dynamicznymi 

(transport) szczególnie w okresach nasilonych 

opadów atmosferycznych i roztopów oraz  

w miejscach pozbawionych okrywy roślinnej. Do 

terenów tych zaliczają się:  

a) strome skarpy wyrobisk pogórniczych - 

ukształtowane z rodzimych gruntów ilastych  

i gliniastych pod kątem większym niż 30º,  
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b) skarpy zwałowisk pogórniczych ukształto-

wane z różnych gruntów nasypowych pod kątem 

większym niż 20º;  

2. W strefach zagrożeń osuwiskowych obo-

wiązuje szczegółowe rozpoznanie geologiczno-

inżynierskie przed sporządzeniem projektu budow-

lanego inwestycji.  

 

Rozdział 7 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków  

 

§ 38. W obszarze planu nie występują zareje-

strowane lub zewidencjonowane zabytki kultury 

materialnej ani stanowiska archeologiczne, nie-

mniej istnieje możliwość ich wystąpienia. W razie 

ujawnienia w czasie robót budowlanych, ziem-

nych i eksploracyjnych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie że jest on zabytkiem, na-

leży niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu  

a jeżeli nie jest to możliwe - Urząd Gminy i Miasta 

w Ozimku oraz zabezpieczyć znalezisko i wstrzy-

mać roboty mogące je uszkodzić - do czasu wy-

dania odpowiednich zarządzeń.  

 

§ 39. Z uwagi na znaczącą rolę poznawczą, 

kulturotwórczą i przyrodniczą przedsięwzięć 

przewidywanych w obszarze planu, ustala się:  

1) zakaz używania w działalności wystawien-

niczej i edukacyjnej niepoprawnych naukowo lub 

mylących nazw i rekonstrukcji,  

2) nadzór instytucji naukowej i organów 

ochrony przyrody nad pozyskiwaniem, preparo-

waniem, przechowywaniem, przekazywaniem  

i prezentacją szczątków zwierząt i roślin odkry-

wanych w obszarze planu,  

3) zakaz grodzenia terenów Parku Triasowego 

monolitycznymi ogrodzeniami z wyjątkiem od-

osobnionych przypadków – gdy tego rodzaju 

ogrodzenie ma służyć prezentacji treści poznaw-

czych; ogrodzenia powinny ponadto umożliwiać 

migrację małych zwierząt,  

4) monitorowanie sposobu realizacji ustaleń 

planu pod względem estetyczno-krajobrazowym.  

 

DZIAŁ III. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE  

 

Rozdział 1 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów  

 

§ 40. Do czasu zrealizowania ustaleń planu, 

tereny nim objęte należy użytkować w dotych-

czasowy sposób, pod warunkiem że użytkowanie 

to nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi.  

 

Rozdział 2 

Stawki procentowe wzrostu wartości nieru-

chomości  

 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się stawki procentowe dla naliczenia jedno-

razowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomo-

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

1) tereny usług komercyjnych i publicznych  

                          – U - (30 %)  

2) tereny usług kultury i nauki – UKN - (30 %)  

3) tereny usług kultury i nauki – eksploracji pa-

leontologicznej – UKNe - (30 %)  

4) tereny usług turystyki i wypoczynku  

             – UT - (30 %)  

5) tereny sportu i rekreacji – US - (30 %)  

6) tereny zabudowy jednorodzinnej  

            – MN - (30 %)  

7) tereny zieleni urządzonej o funkcji poznaw-

czej i rekreacyjnej – ZP - (30 %)  

8) tereny użytków zielonych z dopuszczeniem 

zieleni urządzonej – ZR - (0 %)  

9) tereny zieleni urządzonej o funkcji izolacyj-

nej – ZI - (0 %)  

10) tereny lasów – ZL - (0 %)  

11) tereny planowanych lasów i zadrzewień  

              – ZLp - (0%)  

12) tereny rolnicze – R - (0 %)  

13) tereny dróg publicznych klasy L (lokalne)  

              - KDL - (0%)  

14) tereny dróg wewnętrznych – KDW - (0 %)  

15) tereny ciągów pieszych – KP - (0 %)  

16) tereny parkingów – KX - (0 %)  

17) tereny wód śródlądowych – WS - (0 %)  

18) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

110 kV – E 2x110 kV - (0 %)  

19) napowietrzne i kablowe linie elektroener-

getyczne 15 kV – E 15 kV - (0 %)  

20) stacje transformatorowe 15/0,4 kV  

      – ET - (0%)  

 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

 

§ 42. Inwestycjami celu publicznego o zna-

czeniu lokalnym, stanowiącymi zadania własne 

gminy Ozimek, są w granicach planu:  

1) wydzielenie, budowa i przebudowa dróg 

publicznych oznaczonych symbolami: KDL-1, 

KDL-2, KDD-1, KDD-2, KDD-3 oraz parkingów 

publicznych KX-1, KX-2, KX-3;  

2) rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej,  

3) budowa sieci i urządzeń kanalizacji komu-

nalnej i deszczowej, z wyjątkiem sieci wewnętrz-

nych dla potrzeb inwestycji realizowanych na 

terenach U-1, U-2, UT-2, UT-3, UT-4, UKN-2, 

UKN-3, US, ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5, ZR, K, 

KX-4.  
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§ 43.1. W zakresie odnoszącym się do obsza-

ru gminy Ozimek traci moc uchwała Nr VI/38/99 

Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 1999 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Krasiejów” wraz z późniejszymi uchwałami Rady 

Miejskiej w Ozimku, zmieniającymi ten plan:  

- Nr XVI/95/99 z dnia 25 października 1999 r.  

- Nr XV/127/04 z dnia 5 stycznia 2004 r.  

2. Traci moc uchwała Nr XXX/279/09 Rady 

Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Krasiejów -  

w zakresie dotyczącym drogi wewnętrznej ozna-

czonej symbolem 47 KDW oraz odcinka drogi 

publicznej 5 KD-D (w uchwalanym planie - droga 

publiczna KDD-1).  

 

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ozimka.  

 

§ 45. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

stronach internetowych Gminy Ozimek.  

 

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr XLII/400/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Parku Triasowego DINOPARK  

w Krasiejowie  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Parku Triasowe-

go DINOPARK w Krasiejowie w okresie wyłożenia 

do publicznego wglądu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, 

poz. 717 ze zm.) - po rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Parku Triasowego DINOPARK  

w Krasiejowie, złożonych na piśmie przez Stowa-

rzyszenie Miłośników Krasiejowa, w okresie wy-

łożenia projektu planu i prognozy oddziaływania 

na środowisko do publicznego wglądu, Rada 

Miejska w Ozimku rozstrzyga następująco: 

 

Potwierdza się rozstrzygnięcie i wyjaśnienia 

Burmistrza Ozimka, przekazane wnoszącemu uwa-

gę Stowarzyszeniu Miłośników Krasiejowa  

w piśmie ZRG.JG/7321/ 2 /10 z dn. 5.02.2010 r.  

1) Szczegółowy status gatunków roślin chro-

nionych prawnie, występujących w obszarze pla-

nu (ochrona częściowa lub ścisła) przyjęto za 

opracowaniami ekofizjograficznymi i przyrodni-

czymi z lat 1998, 2003, i 2005, dotyczącymi 

rejonu kopalni „Krasiejów”. W prognozie oddzia-

ływania na środowisko dokonano odpowiednich 

poprawek, zgodnie z aktualnym statusem 

ochronnym roślin. Ponadto treść projektu planu  

i prognozy poszerzono w zakresie odnoszącym 

się do ochrony flory i fauny, szczególnie w czasie 

realizacji Parku Triasowego.  

2) Zawarte w piśmie Stowarzyszenia doniesie-

nia o niewykazanych w prognozie gatunkach ro-

ślin i zwierząt, uwzględniono w zakresie potwier-

dzonym w inwentaryzacji przyrodniczej, przepro-

wadzonej jesienią 2009 r. w ramach opracowania 

p.n. „Wniosek o wydanie decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach zgody na realizację in-

westycji – zagospodarowanie terenu wyrobiska  

i budynków pokopalnianych dla potrzeb komplek-

su edukacyjno-rekreacyjnego JURAPARK w Kra-

siejowie”, sporządzonego jesienią 2009 r. przez 

Biuro Projektowe ECO-UNIT M. Kłyk w Ozimku. 

W opracowaniu tym nie potwierdzono jednak 

występowania niektórych zbiorowisk i gatunków 

wymienionych przez Stowarzyszenie:  
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- zbiorowisk z dominacją włosieniczników, 

charakterystycznych dla wód płynących,  

- obecności populacji gatunków ściśle chronio-

nych: ropuchy paskówki i traszki grzebieniastej  

w dnie wyrobisk pogórniczych,  

- stanowisk lęgowych ptaków: ortolana  

i świergotka polnego.  

3) Nie potwierdzono zasadności uwagi Stowa-

rzyszenia o braku w planie i prognozie oddziały-

wania na środowisko „jakichkolwiek informacji na 

temat wpływu budowy „Juraparku” na gatunki 

habitatowe”. Takie informacje zawarto bowiem  

w prognozie oddziaływania na środowisko, 

stwierdzając m.in. że w obszarze intensywnie 

penetrowanym turystycznie (300 000 zwiedzają-

cych rocznie wg prognoz inwestora) obecna fau-

na zasiedlająca dno wyrobisk ma małe szanse 

przetrwania i przeniesie się do sąsiednich siedlisk 

zastępczych. Migracji gatunków zagrożonych na 

nowe, podobne siedliska sprzyjać będą ustalenia 

planu, wykluczające zamierzone wcześniej zago-

spodarowanie turystyczne planowanego użytku 

ekologicznego „Glinianka” i wilgotnych łąk  

w południowo-wschodniej części obszaru planu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 

 

 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały Nr XLII/400/10 

Rady Miejskiej w Ozimku 

z dnia 22 lutego 2010 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Parku Triasowego  

 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-

cych zadania własne gminy Ozimek, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Parku Triasowego DINOPARK w Kra-

siejowie oraz o zasadach ich finansowania 

 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku  

z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

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

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

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

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

Rada Gminy Ozimek przyjmuje następujące roz-

strzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-

cych zadania własne gminy Ozimek: 

 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, ujęte w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego Parku Triasowego DINO-

PARK w Krasiejowie należące do zadań własnych 

Gminy Ozimek obejmują:  

1) budowę i przebudowę dróg o parametrach 

klasy „L”, o łącznej długości ok. 1500 mb,  

2) budowę i przebudowę dróg o parametrach 

klasy „D”, o łącznej długości ok. 1115 mb,  

3) budowę 3 parkingów publicznych o łącznej 

powierzchni ok. 14 200 m²  

4) budowę kanalizacji sanitarnej w obszarze 

planu, o długości sieci głównej ok. 1300 mb.  

2. Ustala się następujące źródła finansowania 

zadań gminnych w zakresie wymienionym  

w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisa-

mi o finansach publicznych :  

1) środki własne, fundusze strukturalne Unii 

Europejskiej i inne fundusze rozwojowe;  

2) kredyty, pożyczki preferencyjne.  

3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących 

infrastrukturę techniczną, wymienionych w punk-

cie 1 ustalane będą według wieloletniego planu 

inwestycyjnego gminy Ozimek.  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Joachim Wiesbach 
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UCHWAŁA NR XLVI/253/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego  

lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202 poz. 1551, 

Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738) Rada Miej-

ska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki 

przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuń-

cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłą-

czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych 

w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowite-

go zwolnienia od opłat, jak również tryb ich po-

bierania.  

 

§ 2.1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że 

zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone  

w ustawie o pomocy społecznej.  

2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na 

jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w za-

kresie ustalonym w drodze wywiadu środowi-

skowego.  

3. Rodzaj i zakres usług opiekuńczych oraz 

wysokość odpłatności za te usługi określa Kie-

rownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze 

decyzji administracyjnej.  

 

§ 3.1. Wysokość odpłatności za każdą godzinę 

świadczonych usług opiekuńczych lub specjali-

stycznych usług opiekuńczych ustala się w zależ-

ności od dochodu świadczeniobiorcy lub dochodu 

na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy, stosow-

nie do wskaźników odpłatności określonych  

w poniższej tabeli:  

 

 

L.p. 

Dochód netto osoby samotnej lub na osobę  

w rodzinie ustalony jako % kryterium do-

chodowego określonego w art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej 

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone dla 

kosztu 1 godziny usług opiekuńczych lub specjali-

stycznych usług opiekuńczych dla: 

 Osoby samotnie gospodaru-

jącej 

 Osoby w rodzinie 

1. do 100 %  nieodpłatnie  nieodpłatnie 

2. powyżej 100% – do 150%  5 %  10 % 

3. powyżej 150% – do 180%  10 %  20 % 

4. powyżej 180% – do 200%  15 %  30 % 

5. powyżej 200% – do 220%  20 %  40 % 

6. powyżej 220% – do 250%  30 %  50 % 

7. powyżej 250% – do 280%  40 %  60 % 

8. powyżej 280% – do 300%  50 %  70 % 

9. powyżej 300% – do 350%  80 %  90 % 

10. powyżej 350%  100 %  100 % 

 

2. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze 

ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego 

kryterium dochodowego uprawniającego do 

świadczeń z pomocy społecznej na zasadach 

określonych w art. 9 ustawy o pomocy społecz-

nej. 

 

§ 4.1. Koszt jednej godziny usług opiekuń-

czych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

określają umowy o realizację tych zadań.  

2. Korzystający z usług są zobowiązani do re-

gulowania należnych opłat (odpłatności), w wy-

sokości określonej w decyzji administracyjnej, 

wykonawcy świadczonej usługi do 10-tego dnia 

każdego miesiąca.  

3. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuń-

cze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można 

zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracow-

nika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej 

opłaty, w szczególności jeżeli:  
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1) z przeprowadzonej analizy wydatków oso-

by/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze 

potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie po-

nosić odpłatności w wysokości wynikającej  

z przyjętych zasad,  

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowe-

go, klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ujazdu i Kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ujeździe.  

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/137/2005 

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 1 lutego 2005 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawa-

nia i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szcze-

gółowych warunków częściowego lub całkowite-

go zwolnienia od opłat jak również trybu ich po-

bierania.  

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Kałużny 
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UCHWAŁA NR XLVI/254/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego  

uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doży-

wiania” (Dz. U. Nr 267 poz. 2259, z 2008 r.  

Nr 225 poz. 1487, z 2009 r. Nr 219 poz. 1706) 

Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Zwiększa się do 200 % kryterium docho-

dowe, o którym mowa odpowiednio w art. 8  

ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej, uprawniające do korzysta-

nia z pomocy w zakresie dożywiania.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ujazdu i Kierownikowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Kałużny 
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ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-9/2010 

 BURMISTRZA GOGOLINA 

 

 z dnia 15 lutego 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca  

w Domu Spokojnej Starości "Święta Barbara" w Kamionku w roku 2010 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 09. 

Nr 175. poz. 1362, j.t) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się na rok 2010 średni miesięczny 

koszt utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej 

Starości „Święta Barbara” w Kamionku ul. Pol- 

na 24, w kwocie 2 352.00 zł.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podpisania z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 

2010 r.  

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

 

Burmistrz Gogolina 

Joachim Wojtala 
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ZARZĄDZENIE NR OR.I-0151-1795/2010 

 PREZYDENTA MIASTA OPOLA 

 

 z dnia 15 lutego 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka  

w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej „Bona Familia" w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a  

 

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - za-

rządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam na 2010 rok średni miesięczny 

koszt utrzymania dziecka w całodobowej placów-

ce opiekuńczo - wychowawczej „Bona Familia"  

w Ozimku przy ul. Dworcowej 10a w wysokości 

2.336,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzy-

dzieści sześć złotych 00/100). 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wy-

działowi Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podpisania. 

 

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

z up. Prezydenta Miasta 

Janusz Kwiatkowski 

Z-ca Przezydenta Miasta 
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ZARZĄDZENIE NR 8/2010 

 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 

w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

 

Na podstwie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, 

Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738) zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzy-

mania dziecka w całodobowych placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych w powiecie brze-

skim na rok 2010:  

1) w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wycho-

wawczych ,,Szansa" w Brzegu  

          — w kwocie 2 782 zł;  

2) w Domu Dziecka w Skorogoszczy  

      — w kwocie 2 331,10 zł;  

3) w Domu Dziecka w Strzegowie  

          — w kwocie 2 531 zł.  

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

 

Starosta Powiatu Brzeskiego 

Maciej Stefański 
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ZARZĄDZENIE NR 9/2010 

 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

  

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, 

poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 

1738) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzy-

mania mieszkańca w domach pomocy społecznej 

w powiecie brzeskim na rok 2010:  

1) w Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejo-

wie:  

a) bez standaryzacji — w kwocie 1 794 zł,  

b) ze standaryzacją — w kwocie 1 963,70 zł;  

2) w Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie  

          — w kwocie 2 249 zł.  

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego.  

 

Starosta Powiatu Brzeskiego 

Maciej Stefański 
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OBWIESZCZENIE 

 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I 

 

 z dnia 28 lutego 2010 r. 

  

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemodlinie  

przeprowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. 

zm.1) Komisarz Wyborczy w Opolu I podaje do 

publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupeł-

niających do Rady Miejskiej w Niemodlinie prze-

prowadzonych w dniu 28 lutego 2010 r. 

 

CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE  

 

1. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wy-

borczym.  

2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandyda-

tów zgłoszonych na 3 listach kandydatów.  

3. Liczba wybranych radnych wyniosła 1.  

                                                      
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-

szone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 

i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,  

Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 

162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r.  

Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.  

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania 

wyniosła 746.  

5. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły 

udział w wyborach) wyniosła 221,  

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 29,62%  

6. Liczba obwodów głosowania, w których 

przeprowadzono głosowanie wyniosła 1.  

 

CZĘŚĆ II. WYNIKI WYBORÓW  

 

Rozdział 1 

Okręg wyborczy nr 6  

 

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.  

2. Wybory odbyły się.  

3. Głosowanie przeprowadzono.  

4. Liczba osób uprawnionych do głosowania 

wyniosła 746.  

5. Liczba wyborców, którym wydano karty do 

głosowania wyniosła 221.  

6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły 

udział w wyborach) wyniosła 221,  

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 29,62%  
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7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 3,  

co stanowi 1,36% ogólnej liczby głosów.  

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 218,  

co stanowi 98,64% ogólnej liczby głosów.  

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandy-

datów z tych list oddano następującą liczbę gło-

sów:  

1) lista nr 1 KWW BARTOSZ WAJMAN 68,  

a) WAJMAN Bartosz Eugeniusz 68,  

 

2) lista nr 2 KWW KAZIMIERZA FILIPKA 55,  

a) FILIPEK Kazimierz 55,  

 

3) lista nr 3 KWW - "WS" 95,  

a) SUKIENNIK Stefan 95,  

10. Radnym został wybrany: 

1) z listy nr 3 KWW - "WS":  

a) SUKIENNIK Stefan;  

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały ob-

sadzone.  

 

Komisarz Wyborczy 

Jarosław Benedyk 
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