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UCHWAŁA NR XLIX/321/10 

 RADY POWIATU BRZESKIEGO 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych 

 

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, 

poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835  

i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwała określa warunki, pod jakimi 

można umorzyć, odroczyć lub rozłożyć na raty 

należności pieniężne mające charakter cywilno-

prawny przypadające Powiatowi Brzeskiemu lub 

jego jednostkom podległym, w tym: 

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb udziela-

nia ulg; 

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną; 

3) organy uprawnione do udzielania ulg; 

4) przypadki, w których ulgi stosuje się  

z urzędu. 
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§ 2.1. Uchwałę stosuje się do należności wy-

magalnych w dniu udzielenia ulgi, w tym zale-

głych, jak również należności, które staną się 

wymagalne nie dłużej niż w ciągu roku od dnia 

udzielenia ulgi. 

2. Uchwałę stosuje się do należności głównej 

oraz należności ubocznych, takich jak odsetki 

ustawowe lub umowne, kary umowne, kaucje, 

odstępne oraz koszty dochodzenia i egzekucji 

należności. 

3. Uchwałę stosuje się do należności wynika-

jących z umowy, jak również z orzeczenia sądu, 

decyzji administracyjnej, deliktu (odpowiedzialno-

ści odszkodowawczej) lub bezpodstawnego wzbo-

gacenia, pod warunkiem, że mają charakter cywil-

noprawny i pieniężny. 

4. Uchwałę stosuje się również do świadczeń 

okresowych takich jak czynsz najmu lub dzierżawy. 

 

§ 3. Uchwały nie stosuje się do należności, dla 

których warunki udzielania ulg określają przepisy 

odrębne, a w szczególności nie stosuje się jej do: 

1) należności cywilnoprawnych powstałych  

w związku z realizacją zadań z zakresu admini-

stracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, stosownie do art. 59 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz  

z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  

Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020); 

2) niepodatkowych należności budżetowych  

o charakterze publiczno-prawnym, stosownie do 

art. 64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy 

o finansach publicznych; 

3) podatków i opłat, stosownie do art. 67a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,  

z późn. zm.1); 

4) opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnolet-

niej w rodzinie zastępczej lub całodobowej pla-

cówce opiekuńczo-wychowawczej, stosownie do 

art. 79 ust. 6 i art. 81 ust. 6 ustawy z dnia  

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

z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2) oraz 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 

732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, 

poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, 

poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,  

Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, 

poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, 

poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, 

poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 

1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 

1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230,  

Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131  

i Nr 142, poz. 961. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, 

poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 

146, Nr 40, poz. 229 Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842. 

uchwały Nr XXIV/177/08 Rady Powiatu Brze-

skiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie 

ustalenia zasad częściowo lub całkowitego zwal-

niania rodziców biologicznych z opłat za pobyt 

dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie za-

stępczej oraz w całodobowej placówce opiekuń-

czo-wychowawczej (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 81, 

poz. 1999); 

5) świadczeń finansowanych z Funduszu Pra-

cy, stosownie do art. 76 ust. 7 i 7a albo art. 139 

ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.3). 

 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) jednostce powiatu — należy przez to rozu-

mieć jednostkę podległą Powiatowi Brzeskiemu, 

w tym Starostwo Powiatowe w Brzegu, powia-

towe osoby prawne oraz inne jednostki organiza-

cyjne powiatu4; 

2) należności — należy przez to rozumieć na-

leżność pieniężną mającą charakter cywilnopraw-

ny, przypadającą Powiatowi Brzeskiemu lub jed-

nostce powiatu; 

3) uldze — należy przez to rozumieć umorzenie 

należności, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie tej 

spłaty na raty. 

 

§ 5. Kwoty wyrażone w walucie obcej przeli-

cza się na złote według kursu średniego walut 

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

obowiązującego w dniu udzielania ulgi. 

 

§ 6.1. Ulgę można udzielić na całość albo 

część należności oznaczonej co do kwoty lub 

rodzaju. W szczególności, ulga może być również 

ograniczona tylko do należności głównej, w tym 

do niektórych okresów płatności, lub tylko do 

należności ubocznych. 

2. Udzielając ulgę w spłacie tylko części na-

leżności, określa się również termin i sposób spła-

ty pozostałej części. 

 

§ 7. Udzielenie ulgi musi być uzasadnione 

ważnym interesem dłużnika lub interesem pu-

blicznym. 

 

                                            
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 

850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 

1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 

742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, 

Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531. 
4 Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Brzeskiego 

zawiera § 69 uchwały Nr V/12/99 Rady Powiatu Brzeskiego 

z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Brzeskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 81, poz. 

2007 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 960). 
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§ 8.1. Należność może być umorzona  

w szczególności gdy: 

1) osoba fizyczna — zmarła, nie pozostawiając 

żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie-

podlegający egzekucji na podstawie odrębnych 

przepisów, albo pozostawiła przedmioty codzien-

nego użytku domowego, których łączna wartość 

nie przekracza kwoty 6 000 zł; 

2) osoba prawna — została wykreślona z wła-

ściwego rejestru osób prawnych przy jednocze-

snym braku majątku, z którego można by egze-

kwować należność, a odpowiedzialność z tytułu 

należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby 

trzecie; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  

w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egze-

kucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne 

okazało się nieskuteczne; 

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej uległa likwidacji; 

5) ściągnięcie należności zagraża egzystencji 

dłużnika lub osób pozostających na jego utrzyma-

niu. 

2. Umorzenie należności, do której spłaty 

prócz dłużnika zobowiązane są inne osoby lub 

kilku dłużników solidarnie, może nastąpić tylko 

wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie 

zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. 

3. Nie umarza się należności, jeżeli uzasadnio-

ne jest przypuszczenie, że przez odroczenie jej 

spłaty lub rozłożenie jej spłaty na raty uzyska się 

kwotę wyższą od kosztów dochodzenia i egzeku-

cji tej należności. 

 

§ 9.1. Spłata należności może być odroczona 

lub rozłożona na raty w szczególności w przypad-

kach uzasadnionych względami społecznymi, 

gospodarczymi lub możliwościami płatniczymi 

dłużnika. 

2. Okres odroczenia lub rozłożenia na raty nie 

może być dłuższy niż 24 miesiące, a jeżeli ulgę 

udziela się ponownie w spłacie tej samej należno-

ści lub chociażby jej części — łączny okres nie 

może być dłuższy niż 36 miesięcy. 

3. Odroczenie i rozłożenie na raty spłaty na-

leżności następuje pod warunkiem, że dłużnik 

spłaci w wyznaczonym terminie i w pełnej wyso-

kości wyznaczoną kwotę. W razie powstania 

zaległości w spłacie chociażby części należności, 

po upływie miesiąca od upływu ustalonego termi-

nu płatności, należność staje się w całości na-

tychmiast wymagalna. 

 

§ 10.1. Należność może być umorzona, a jej 

spłata odroczona lub rozłożona na raty, również 

w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym, 

gospodarstwie rolnym lub przedsiębiorstwie dłuż-

nika powstała znaczna szkoda spowodowana 

przez powódź lub inną katastrofę naturalną  

w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 

2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, 

poz. 558, z późn. zm.), chociażby stan klęski 

żywiołowej nie został wprowadzony. 

2. Kwota objęta ulgą nie może przekraczać 

wartości doznanej szkody. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

dłużnik może także ubiegać się o zmianę wcze-

śniej zawartych umów w sprawie odroczenia lub 

rozłożenia na raty należności w celu przedłużenia 

terminów płatności wynikających z umowy  

o dodatkowy okres łącznie nie dłuższy niż 12 

miesięcy. Do takiego przedłużenia przepisu § 9 

ust. 2 nie stosuje się. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub 3, 

dłużnik dołącza: 

1) dokumentację potwierdzającą zakres i war-

tość doznanej szkody, sporządzoną przez upraw-

nione osoby lub organy, w szczególności przez 

rzeczoznawcę; 

2) zaświadczenie ubezpieczyciela o wysokości 

przysługującego odszkodowania albo oświadcze-

nie dłużnika o niepodleganiu ubezpieczeniu złożo-

ne pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-

danie fałszywych zeznań; 

3) oświadczenie dłużnika o innych zwrotnych  

i bezzwrotnych źródłach dofinansowania na po-

krycie szkody. 

5. W przypadku dłużników prowadzących 

działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa 

Unii Europejskiej, ulga określona w ust. 1 lub 3 

może być udzielona wyłącznie w ramach pomocy 

de minimis, także w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

§ 11.1. Jeżeli dłużnik prowadzi działalność go-

spodarczą, w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, 

ulga może być udzielona, jeżeli — prócz warun-

ków wymienionych w § 7—10 dodatkowo: 

1) nie stanowi pomocy publicznej i nie narusza 

art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE 

C 83 z 30.03.2010, s. 91) — dawnego art. 87 

ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-

pejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864, załącz-

nik nr 2, z 2007 r. Nr 122, poz. 843 oraz z 2009 r. 

Nr 203, poz. 1569); 

albo 

2) stanowi pomoc de minimis, w tym w rolnic-

twie lub rybołówstwie, w zakresie i na zasadach 

określonych w bezpośrednio obowiązujących ak-

tach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy 

w ramach zasady de minimis, a zwłaszcza w rozpo-

rządzeniu Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 1998/ 

2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stoso-

wania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006) lub innym rozpo-

rządzeniu Komisji w zależności od sektoru gospo-

darki; 
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albo 

3) stanowi pomoc publiczną udzielaną w ra-

mach pomocy indywidualnej, w tym na restruktu-

ryzację, lub programu pomocowego, na podsta-

wie odrębnych aktów normatywnych zezwalają-

cych na udzielenie pomocy publicznej podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą, w szcze-

gólności w ramach pomocy regionalnej lub innych 

wyłączeń blokowych. 

2. Do wniosku o udzielenie ulgi stanowiącej 

pomoc publiczną dłużnik dołącza: 

1) w przypadku pomocy de minimis, w tym  

w rolnictwie lub rybołówstwie: 

a) zaświadczenia i informacje wymienione  

w art. 37 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczą-

cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. 

Nr 18, poz. 99), w szczególności w zakresie po-

mocy de minimis otrzymanej w roku, w którym 

ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzają-

cych go lat, 

b) wypełniony formularz według wzoru stano-

wiącego załącznik do rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakre-

su informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, 

poz. 311), 

c) oświadczenie o braku zagrożenia w rozu-

mieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych 

dotyczących pomocy państwa w celu ratowania  

i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 

(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004); 

2) w przypadku pomocy publicznej innej niż 

wymieniona w pkt 1: 

a) informacje lub oświadczenie wymienione  

w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomo-

cy publicznej, 

b) wypełniony formularz według wzoru stano-

wiącego załącznik do rozporządzenia Rady Mini-

strów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakre-

su informacji przedstawianych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de mini-

mis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybo-

łówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312). 

 

§ 12.1. Ulgę można udzielić z urzędu tylko  

w przypadkach wymienionych w § 8 ust. 1  

pkt 1—4. 

2. W pozostałych przypadkach ulgę udziela się 

tylko na pisemny wniosek dłużnika. 

 

§ 13.1. Wniosek o udzielenie ulgi powinien 

zawierać w szczególności: 

1) wskazanie dłużnika, od którego pochodzi,  

z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu (za-

mieszkania lub pobytu albo siedziby); 

2) treść żądania ze wskazaniem rodzaju ulgi 

oraz przytoczeniem okoliczności uzasadniających 

jej udzielenie, o których mowa w § 7—9; 

3) kopie dokumentów potwierdzających okolicz-

ności uzasadniające udzielenie ulgi, a w szczególno-

ści sytuację ekonomiczną dłużnika, a w przypadku 

osób fizycznych w zależności od treści wniosku — 

również ich sytuację osobistą i rodzinną; 

4) w przypadkach uzasadnionych powodzią 

lub inną katastrofą naturalną, o których mowa  

w § 10 — dokumenty wymienione w § 10 ust. 4; 

5) oświadczenie o tym, że dłużnik nie prowa-

dzi działalności gospodarczej, w rozumieniu pra-

wa Unii Europejskiej, a w przeciwnym przypadku 

dokumenty wymienione w § 11 ust. 2, chyba że 

ulga nie stanowi pomocy publicznej. 

2. Wniosek o udzielenie ulgi wnosi się bezpo-

średnio do organu właściwego do jej udzielenia. 

3. Jeżeli wniosek wniesiono do organu, który 

jest niewłaściwy w danej sprawie, niezwłocznie 

przekazuje się go do organu właściwego do udzie-

lenia ulgi, powiadamiając o tym dłużnika zwykłym 

pismem, na co nie przysługuje mu odwołanie. 

4. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, wła-

ściwy organ wzywa dłużnika do uzupełnienia 

wniosku w terminie siedmiu dni, pod rygorem 

pozostawienia go bez rozpoznania, pouczając 

uprzednio dłużnika o takim skutku nieuzupełnienia 

braków. 

 

§ 14. W razie złożenia przez dłużnika wniosku, 

który nie zawiera braków formalnych w rozumie-

niu § 13, nie nalicza się odsetek za zwłokę przez 

czas od wpłynięcia wniosku do jego rozpatrzenia, 

nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

 

§ 15.1. Przed udzieleniem ulgi właściwy organ 

sprawdza z urzędu, czy nie zachodzą przesłanki 

wyłączające zastosowanie niniejszej uchwały 

wymienione w § 3, a jeżeli uchwałę należy sto-

sować, sprawdza następnie dopuszczalność  

i okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi okre-

ślony w niniejszej uchwale. 

2. Właściwy organ może żądać od dłużnika 

udzielenia wyjaśnień oraz udostępnienia do wglą-

du dokumentów potwierdzających okoliczności 

uzasadniające udzielenie ulgi, w szczególności 

jego sytuację ekonomiczną, a od osób fizycznych 

— również ich sytuację osobistą i rodzinną. 

 

§ 16. Organem właściwym do udzielenia ulgi 

jest: 

1) kierownik jednostki powiatu w rozumieniu  

§ 4 pkt 1 — jeżeli należność powstała w związku 

z jej działalnością; 

2) Starosta Powiatu Brzeskiego — w pozosta-

łych przypadkach, w szczególności jeżeli należ-

ność powstała w związku z działalnością Staro-

stwa Powiatowego w Brzegu. 
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§ 17.1. Udzielenie ulgi wymaga, pod rygorem 

nieważności, uprzedniego uzyskania przez organ 

właściwy do udzielenia ulgi pozytywnej opinii: 

1) Rady Powiatu Brzeskiego — jeżeli kwota 

objęta ulgą razem z innymi ulgami udzielonymi 

temu samemu dłużnikowi przez ten sam organ  

w ciągu poprzedzających 12 miesięcy przekracza 

50 000 zł; 

2) Zarządu Powiatu Brzeskiego — jeżeli kwota 

objęta ulgą razem z innymi ulgami udzielonymi 

temu samemu dłużnikowi przez ten sam organ  

w ciągu poprzedzających 12 miesięcy przekracza 

5 000 zł, ale nie przekracza 50 000 zł. 

2. Organ właściwy do udzielenia ulgi przekazu-

je organowi opiniującemu wraz z wnioskiem  

o opinię również własną propozycję co do sposo-

bu rozstrzygnięcia sprawy oraz informację o do-

puszczalności ulgi stanowiącej pomoc publiczną, 

stosownie do § 11, oraz udostępnia dokumenta-

cję postępowania sprawdzającego, o którym 

mowa w § 15. 

 

§ 18.1. Organ właściwy do udzielenia ulgi 

zajmuje stanowisko w sprawie określonej ulgi bez 

zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w ciągu mie-

siąca, a w sprawach szczególnie skomplikowa-

nych — nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

od otrzymania wniosku lub wszczęcia postępo-

wania z urzędu. 

2. Do terminu określonego w ust. 1 nie wlicza 

się czasu oczekiwania na opinię organu wymie-

nionego w § 17 ust. 1 ani opóźnień spowodowa-

nych z winy strony lub z przyczyn niezależnych 

od organu. 

 

§ 19.1. Udzielenie ulgi następuje w drodze: 

1) umowy cywilnoprawnej z dłużnikiem, za-

wartej pod rygorem nieważności na piśmie,  

a w przypadku umorzenia z zachowaniem dodat-

kowo art. 508 Kodeksu cywilnego dla skuteczne-

go zwolnienia dłużnika z długu; 

2) jednostronnego pisemnego oświadczenia 

woli, jeżeli ulga udzielana jest z urzędu i nie moż-

na uzyskać oświadczenia dłużnika potrzebnego do 

zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1. 

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze 

zwykłego pisma. 

3. Umowa, oświadczenie lub pismo wyrażają-

ce stanowisko organu właściwego do udzielenia 

ulgi zawierają w szczególności uzasadnienie fak-

tyczne i prawne udzielenia lub odmowy udzielenia 

ulgi. 

 

§ 20.1. W przypadku udzielania ulgi w drodze 

jednostronnego oświadczenia woli albo odmowy 

udzielenia ulgi, dłużnikowi doręcza się pismo pod-

pisane przez organ właściwy do udzielenia ulgi. 

2. W przypadku udzielania ulgi w drodze 

umowy, organ właściwy do jej udzielenia doręcza 

pozostałym stronom umowy jej niepodpisane 

egzemplarze w celu podpisania w pierwszej kolej-

ności przez pozostałe strony umowy. Organ wła-

ściwy do udzielenia ulgi podpisuje umowę na 

końcu jako ostatnia ze stron. 

3. Dłużnikowi nie przysługuje roszczenie o za-

warcie umowy. Ulga nie przysługuje, dopóki umo-

wa nie jest podpisana przez wszystkie strony. 

 

§ 21.1. Odwołanie od stanowiska organu wła-

ściwego do udzielenia ulgi oraz od opinii organu 

wymienionego w § 17 ust. 1 nie przysługuje. 

2. Dłużnik może jednak zwrócić się ponownie 

o udzielenie takiej samej lub innej ulgi w spłacie 

tej samej należności w razie istotnej zmiany stanu 

faktycznego. 

3. Jeżeli stan faktyczny nie uległ istotnej 

zmianie, organ właściwy do udzielenia ulgi, bez 

zasięgania opinii organu wymienionego w § 17 

ust. 1, może uznać ponowny wniosek dłużnika za 

niezasadny i podtrzymać stanowisko w drodze 

zwykłego pisma, od którego odwołanie również 

nie przysługuje. 

 

§ 22.1. Niezależnie od obowiązku uzyskania 

opinii, o którym mowa w § 17, organy właściwe 

do udzielania ulg nie później niż w ciągu 3 miesię-

cy od udzielenia ulgi informują na piśmie Zarząd 

Powiatu Brzeskiego o jej udzieleniu, a w szczegól-

ności o: 

1) danych dłużnika; 

2) rodzaju i kwocie należności objętej ulgą; 

3) rodzaju i kwocie udzielonej ulgi; 

4) rodzajach i kwotach innych zobowiązań 

dłużnika, bieżących i zaległych, wobec danej jed-

nostki powiatu; 

5) w przypadku odroczenia lub rozłożenia na 

raty — również o wyznaczonych terminach płat-

ności, a po ich upływie również o tym, czy dłuż-

nik spłacił należność w wyznaczonych terminach 

w pełnej wysokości. 

2. Zarząd Powiatu Brzeskiego przedstawia Ra-

dzie Powiatu Brzeskiego informację o kwotach 

udzielonych ulg przez wszystkie uprawnione or-

gany w sprawozdanich ze swojej działalności. 

 

§ 23. Jeżeli umorzenie należności stanowi 

opodatkowany przychód dłużnika, organ, który 

umorzył należność, przekazuje podatnikowi i wła-

ściwemu organowi podatkowemu informację  

o przychodzie, w szczególności PIT-8C, w termi-

nach i na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

 

§ 24. Jeżeli ulga stanowi pomoc de minimis, 

organ właściwy do udzielenia ulgi wydaje dłużni-

kowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona 

pomoc publiczna jest pomocą de minimis, na za-

sadach określonych w rozporządzeniu Rady 
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Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie 

zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  

Nr 53, poz. 354). 

 

§ 25.1. Postępowania w sprawach o udziele-

nie ulgi, wszczęte na wniosek dłużnika na pod-

stawie dotychczasowych przepisów a niezakoń-

czone przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały, toczą się według przepisów dotychcza-

sowych, a wszczęte z urzędu — podlegają umo-

rzeniu z mocy prawa. 

2. Do czasu udzielenia lub odmowy udzielenia 

ulgi według przepisów dotychczasowych, dłużnik 

zachowuje prawo do wycofania nierozpoznanego 

wniosku i złożenia nowego wniosku na zasadach 

wynikających z niniejszej uchwały, bez negatyw-

nych dla niego konsekwencji wynikających  

z § 21 ust. 3. 

 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego5. 

 

 Przewodniczący Rady  

Henryk Mazurkiewicz 

                                            
5 Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr XXXIV/ 

234/09 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie ulg w spłacie niektórych należności pieniężnych 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 58, poz. 961), która zgodnie z art. 119 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy prowa-

dzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620,  

Nr 108, poz. 685 i Nr 152, poz. 1020) traci moc z dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały. 

 
1
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UCHWAŁA NR XLIX/280/2010 

 RADY POWIATU W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 21 października 2010 r. 

  

zmieniająca Uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczborskiego  

 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), Rada Powiatu w Kluczborku uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLII/248/2010 Rady Po-

wiatu w Kluczborku z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kluczbor-

skiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2010 r. Nr 77, 

poz. 940), § 65 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dom Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków””. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu w Kluczborku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu  

Mariusz Pieńkowski 

2
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UCHWAŁA NR XXXV/236/10 

 RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Opolskiego w 2011 r. 

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. 

Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii wójtów gmin i burmistrzów 

miast z terenu powiatu opolskiego oraz Opolskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu Rada Po-

wiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  
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§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opolskiego 

w 2011 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 2. Wszystkie apteki z terenu powiatu opol-

skiego zapewniają dostępność do świadczeń far-

maceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, 

święta i inne dni wolne od pracy, według harmo-

nogramu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniej-

szej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia jednak nie wcześniej 

niż 1 stycznia 2011 r. 

 

 Przewodniczący  

Rady Powiatu Opolskiego 

Stefan Warzecha 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXV/236/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

Tytuł 

Lp. Nazwa apteki Godz. otwarcia Adres Gmina 

poniedziałek-piątek sobota 

1 Apteka prywatna 8.30 – 17.30 9.00 – 13.00 ul. Polna 2B,  

46-053 Chrząstowice 

Chrząstowice 

2 „Vademecum” 8.30 – 17.00 8.30 – 13.00 ul. Korfantego 1 A,  

46-080 Chróścice 

Dobrzeń Wiel-

ki 

3 Apteka prywatna 8.30 – 16.00;  

czw. 8.30 – 17.00 

I i III sob. 

9.00 – 13.00 

ul. Dworcowa 5,  

46-020 Czarnowąsy 

Dobrzeń Wiel-

ki 

4 „St. Rochus” 8.00 – 17.00 8.30 – 13.00 ul. Namysłowska 34,  

46-081 Dobrzeń Wielki 

Dobrzeń Wiel-

ki 

5 Apteka prywatna 8.30 – 16.30 nieczynna ul. Reymonta 2,  

46-081 Dobrzeń Wielki 

Dobrzeń Wiel-

ki 

6 Apteka prywatna 8.00 – 16.00 8.00 – 13.00 ul. Rynek 4, 46-082 Kup Dobrzeń Wiel-

ki 

7 Apteka prywatna 8.00 – 15.00 nieczynna Elektrownia Brzezie,  

46-021 Brzezie 

Dobrzeń Wiel-

ki 

8 „Chmielowicka” 9.00 – 17.00 nieczynna ul. Ogrodowa 9, Chmielowice, 

46-070 Komprachcice 

Komprachcice 

9 „Malwa” Sp.c. 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. ks. B.Bilińskiego 2,  

46-070 Komprachcice 

Komprachcice 

10 „Pod Lipami” 8.00 – 16.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 70 A,  

46-024 Łubniany 

Łubniany 

11 „Kosmy i Damiana” 8.00 – 15.00 nieczynna ul. Wolności 17, Jełowa,  

46-024 Łubniany 

Łubniany 

12 Apteka prywatna 9.00 – 15.30 9.00 – 12.00 ul. Lipowa 40, 46-030 Murów Murów 

13 Apteka Programu 

Juwenta 

8.00 – 20.00 8.00 – 16.00 ul. Opolska 6/8,  

49-100 Niemodlin 

Niemodlin 

14 „Pharmacon” 8.00 – 18.00 10.00 – 

13.00 

ul. Rynek 53,  

49-100 Niemodlin 

Niemodlin 

15 „Dbam o zdrowie” 8.00 – 18.00 9.00 – 12.00 ul. Opolska 30 B,  

49-100 Niemodlin 

Niemodlin 

16 „Bazaltowa” 8.30 – 17.30 nieczynna ul. XX-Lecia PRL 4,  

49-156 Gracze 

Niemodlin 

17 Apteka prywatna 8.00 – 19.00 8.00 – 14.00 ul. Częstochowska 19,  

46-040 Ozimek 

Ozimek 

18 Apteka prywatna 7.30 – 19.00 8.00 – 15.00 ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek Ozimek 

19 „Na dobre i na złe” 8.00 – 18.00 9.00 – 13.00 ul. Częstochowska 21,  

46-040 Ozimek 

Ozimek 

20 „Dbam o zdrowie” 8.00 – 20.00 8.00 – 15.00 ul. Dłuskiego 1,  

46-040 Ozimek 

Ozimek 
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21 „Bene Bonis” 7.00 – 17.00 

pon. nieczynna 

7.00 – 14.00 ul. Spórocka 22, Krasiejów,  

46-040 Ozimek 

Ozimek 

22 „Panaceum” 8.00 – 15.00 

pon. 10.00 – 18.00 

nieczynna ul. Kolejowa 8,  

46-037 Karłowice 

Popielów 

23 „Pod Wagą” 8.00 – 17.00 8.00 – 14.00 ul. Dworcowa 5,  

46-090 Popielów 

Popielów 

24 „Vita” 8.00 – 17.00 8.00 – 13.00 ul. Słoneczna 1,  

46-083 Siołkowice Stare 

Popielów 

25 Apteka prywatna 8.00 – 18.00 8.30 – 13.00 ul. Zawadzkiego 11,  

46-060 Prószków 

Prószków 

26 Apteka prywatna 8.00 – 18.00 

śr. i piąt. do 17.00 

9.00 – 12.00 ul. Dworcowa 12,  

46-050 Tarnów Op. 

Tarnów Op. 

27 „Medica” 8.30 – 17.00 9.00 – 13.00 ul. Świerczewskiego 17 A,  

49-130 Tułowice 

Tułowice 

28 „Aronia” Sp. c. 9.00 – 17.00 

środa 9.00 – 16.00 

9.00 – 12.00 ul. Opolska 39 C,  

46-045 Turawa 

Turawa 

29 Apteka prywatna 8.00 – 17.00 9.00 – 12.00 ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec Turawa 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXXV/236/10 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Tytuł 

Lp. 
Nazwa apteki, adres 

Okres zapewnienia dostępności  

do świadczeń farmaceutycznych 

1 
Apteka „Aronia” Sp. c., ul. Opolska 39 C, 46-045 Turawa 

1.01.2011 – 2.01.2011;  

18.07.2011 – 24.07.2011 

2 
Apteka prywatna, ul. Oleska 4, 46-023 Osowiec 

3.01.2011 – 9.01.2011;  

25.07.2011 – 31.07.2011 

3 
Apteka prywatna, ul. Polna 2B, 46-053 Chrząstowice 

10.01.2011 – 16.01.2011;  

1.08.2011 – 7.08.2011 

4 
Apteka „Vademecum”, ul. Korfantego 1 A, 46-080 Chróścice 

17.01.2011 – 23.01.2011;  

08.2011 – 14.08.2011 

5 
Apteka prywatna, ul. Dworcowa 5, 46-020 Czarnowąsy 

24.01.2011 – 30.01.2011 

15.08.2011 – 21.08.2011 

6 
Apteka „St. Rochus”, ul. Namysłowska 34, 46-081 Dobrzeń Wielki 

31.01.2011 – 6.02.2011;  

22.08.2011 – 28.08.2011 

7 
Apteka prywatna, ul. Reymonta 2, 46-081 Dobrzeń Wielki 

7.02.2011 – 13.02.2011;  

29.08.2011 – 4.09.2011 

8 
Apteka prywatna, ul. Rynek 4, 46-082 Kup 

14.02.2011 – 20.02.2011;  

5.09.2011 – 11.09.2011 

9 
Apteka prywatna, Elektrownia Brzezie, 46-021 Brzezie 

21.02.2011 – 27.02.2011;  

12.09.2011 – 18.09.2011 

10 
Apteka „Chmielowicka”, ul. Ogrodowa 9, Chmielowice, 46-070 Komprachcice 

28.02.2011 – 6.03.2011;  

19.09.2011 – 25.09.2011 

11 
Apteka „Malwa” Sp.c. ul. ks. B.Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice 

7.03.2011 – 13.03.2011 

26.09.2011 – 2.10.2011 

12 
Apteka „Pod Lipami”ul. Opolska 70 A, 46- 024 Łubniany 

14.03.2011 – 20.03.201 

13.10.2011 – 9.10.2011 

13 
Apteka „Kosmy i Damiana” ul. Wolności 17, Jełowa, 46- 024 Łubniany 

21.03.2011 – 27.03.2011 

10.10.2011 – 16.10.2011 

14 
Apteka prywatnaul. Lipowa 40, 46-030 Murów 

28.03.2011 – 3.04.2011 

17.10.2011 – 23.10.2011 

15 
Apteka „Bazaltowa” ul. XX-Lecia PRL 4, 49-156 Gracze 

4.04.2011 – 10.04.2011 

24.10.2011 – 30.10.2011 

16 
Apteka „Pharmacon” ul. Rynek 53, 49-100 Niemodlin 

11.04.2011 – 17.04.2011 

31.10.2011 – 6.11.2011 

17 
Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Opolska 30 B, 49-100 Niemodlin 

18.04.2011 – 24.04.201 

17.11.2011 – 13.11.2011 

18 
Apteka Programu Juwenta ul. Opolska 6/8, 49-100 Niemodlin 

25.04.2011 – 1.05.2011 

14.11.2011 – 20.11.2011 
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19 
Apteka prywatna ul. Opolska 2, 46-040 Ozimek 

2.05.2011 – 8.05.2011 

21.11.2011 – 27.11.2011 

20 
Apteka prywatna ul. Częstochowska 19, 46-040 Ozimek 

9.05.2011 – 15.05.2011 

28.11.2011 – 4.12.2011 

21 
Apteka „Bene Bonis” ul. Spórocka 22, Krasiejów, 46-040 Ozimek 

16.05.2011 – 22.05.201 

15.12.2011 – 11.12.2011 

22 
Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Dłuskiego 1, 46-040 Ozimek 

23.05.2011 – 29.05.2011 

12.12.2011 – 18.12.2011 

23 
Apteka „Na dobre i na złe” ul. Częstochowska 21, 46-040 Ozimek 

30.05.2011 – 5.06.2011 

19.12.2011 – 25.12.2011 

24 
Apteka „Panaceum” ul. Kolejowa 8, 46-037 Karłowice 

6.06.2011 – 12.06.2011 

26.12.2011 – 31.12.2011 

25 Apteka „Pod Wagą” ul. Dworcowa 5, 46-090 Popielów 13.06.2011 – 19.06.2011 

26 Apteka „Vita” ul. Słoneczna 1, 46-083 Siołkowice Stare 20.06.2011 – 26.06.2011 

27 Apteka prywatna ul. Zawadzkiego 11, 46-060 Prószków 27.06.2011 – 3.07.2011 

28 Apteka prywatna ul. Dworcowa 12, 46-050 Tarnów Op. 4.07.2011 – 10.07.2011 

29 Apteka „Medica” ul. Świerczewskiego 17 A, 49-130 Tułowice 11.07.2011 – 17.07.2011 

3
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UCHWAŁA NR LVI/308/10 

RADY GMINY BRANICE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych  

oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach. 

 

Na podstawie art. 67a ustawy z dnia 7 wrze-

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

Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) Rada Gminy Bra-

nice uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchyla się w całości Uchwałę Nr XIX/ 

93/08 Rady Gminy Branice z dnia 26 lutego 2008 r. 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkol-

nych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane 

w stołówkach. 

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Branice  

Władysław Lenartowicz 

4
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UCHWAŁA NR LVI/309/10 

 RADY GMINY BRANICE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia  

prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z później-

szymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z później-

szymi zmianami) Rada Gminy Branice uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. W treści Uchwały Rady Gminy Branice  

Nr XLVII/250/10 z dnia 16 lutego 2010 r. doko-

nuje się następujących zmian: 
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1) w §1 wykreśla się w całości punkt 2., 

2) wykreśla się w całości §3., 

3) § 4 Uchwały otrzymuje nowe następujące 

brzmienie:  

„1. Opłaty miesięczne, wskazane w § 2 ust. 1 

lub 2, wnoszą rodzice (opiekunowie) dziecka  

z góry w terminie do dnia 17. danego miesiąca 

kalendarzowego. 

2. Zwrot opłat zgodnie z § 2 ust. 3 następuje 

w terminie do dnia 17. miesiąca kalendarzowego, 

następującego po miesiącu, za który należy się 

zwrot.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Branice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego 

dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu, w którym upłynął okres 14 dni od dnia 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Branice  

Władysław Lenartowicz 

5
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UCHWAŁA NR LXIII/701/10 

 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU 

 

 z dnia 29 października 2010 r. 

  

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Brzeg i jej jednostkom podległym  

oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

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

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

Nr 62. poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. 

Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; 

zm. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U.  

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

poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 1203; Dz. U.  

Nr 167, poz. 1759; zm. z 2005 r. Dz. U. Nr 172, 

poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. 

Dz. U. Nr 17, poz. 128; Dz. U. Nr 181, poz. 

1337; zm. z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327;  

Dz. U. Nr 138, poz. 974; Dz. U. Nr 173, poz. 

1218; zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; 

Dz. U. Nr 223, poz. 1458; zm. z 2009 r. Dz. U. 

Nr 52, poz. 420; Dz. U. Nr 157, poz. 1241; zm. 

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

Nr 40, poz. 230, Dz. U Nr 106 poz. 675) oraz 

art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednoli-

ty z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.  

z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146; Dz. U. Nr 96, 

poz. 620, Nr 123, poz. 835) Rada Miejska Brzegu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób  

i tryb udzielania ulg w spłacie należności pienięż-

nych mających charakter cywilnoprawny, przypa-

dających Gminie Miasto Brzeg lub jej jednostkom 

podległym, warunki dopuszczalności pomocy 

publicznej, w przypadkach, w których ulga sta-

nowić będzie pomoc publiczną a także organ  

i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.  

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. należnościach pieniężnych – rozumie się 

przez to kwotę główną zobowiązań mających 

charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne 

tj. odsetki za zwłokę, koszty postępowania są-

dowego i egzekucyjnego według stanu na dzień 

złożenia wniosku.  

2. dłużniku – rozumie się przez to osobę fi-

zyczną, osobę prawną bądź jednostkę organiza-

cyjną nieposiadającą osobowości prawnej;  

3. wierzycielu – rozumie się przez to Gminę 

Miasto Brzeg lub jej jednostkę podległą,  

4. uldze - należy przez to rozumieć umorzenie 

należności w całości albo w części, odroczenie 

terminu spłaty należności w całości lub w części 

a także rozłożenie na raty spłaty należności  

w całości lub części,  

5. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  

 

§ 3.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym na-

leżności pieniężne mające charakter cywilno-

prawny, przypadające Gminie Miasto Brzeg lub jej 

jednostkom podległym, mogą być umarzane albo 

ich spłata może być odraczana lub rozkładana na 
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raty, na zasadach określonych w niniejszej 

uchwale.  

2. Przepisy uchwały nie stosuje się do należ-

ności, których zasady i tryb umarzania, odracza-

nia oraz rozkładnia na raty regulują odrębne prze-

pisy.  

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego 

zobowiązane są inne osoby, udzielenie ulg,  

o których mowa w ust. 1 może nastąpić wtedy, 

gdy warunki udzielenia ulg zachodzą wobec 

wszystkich dłużników.  

4. Od należności, których termin zapłaty odro-

czono lub rozłożono na raty, nie pobiera się odse-

tek za zwłokę od dnia złożenia wniosku o przy-

znanie ulgi, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie odro-

czonym lub rozłożonym na raty należności albo 

dokona wpłaty w niepełnej wysokości, należność 

pozostała do zapłaty staje się natychmiast wy-

magalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.  

 

§ 4.1. Należności pieniężne mające charakter 

cywilnoprawny, przypadające Gminie Miasto 

Brzeg lub jej jednostkom podległym mogą być 

umarzane w całości, z urzędu w przypadku wy-

stąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 

ust. 1 ustawy.  

2. W przypadkach uzasadnionych względami 

społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności, 

możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasad-

nionym interesem gminy, na wniosek dłużnika:  

1) należności mogą być umarzane w całości 

lub części,  

2) mogą zostać odroczone terminy spłaty ca-

łości lub części należności,  

3) płatność całości lub części należności może 

zostać rozłożona na raty.  

3. Umorzenie należności w okolicznościach,  

o których mowa w ust. 1 następuje na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza 

Miasta lub kierownika jednostki w formie zarzą-

dzenia.  

4. Umorzenie należności w całości lub w czę-

ści, odroczenie terminu spłaty należności w cało-

ści bądź w części lub rozłożenie płatności całości 

lub części należności na raty w okolicznościach,  

o których mowa w ust. 2 następuje w formie 

pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilne-

go w drodze porozumienia (ugody) pomiędzy 

dłużnikiem a wierzycielem.  

5. Przyznanie ulgi musi być poprzedzone po-

stępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przy-

najmniej jedną z przesłanek wymienionych § 4 

ust. 1 lub 2.  

 

§ 5.1. Wniosek o udzielenie ulgi, o którym 

mowa § 4 ust 2 winien zawierać:  

1) podstawowe dane wnioskodawcy,  

a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwi-

sko, NIP oraz adres zamieszkania,  

b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę 

jednostki, NIP, REGON, klasę PKD i adres siedzi-

by;  

2) sprecyzowanie żądania,  

3) uzasadnienie żądania,  

4) określenie terminu spłaty (w przypadku od-

roczenia terminu spłaty),  

5) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty 

(w przypadku rozłożenia na raty). 

2. Do wniosku dołącza się dokumenty po-

twierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej 

ulgi, w tym odpowiednio:  

1) dla dłużnika będącego osobą fizyczną:  

a) zaświadczenie z zakładu pracy o wynagro-

dzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprze-

dzających datę złożenia wniosku,  

b) zaświadczenie o pobieranych zasiłkach,  

c) potwierdzenie pobierania emerytury lub ren-

ty,  

d) inne dokumenty potwierdzające okoliczności 

podane we wniosku,  

2) dla dłużnika będącego osobą fizyczną pro-

wadzącą działalność gospodarczą:  

a) zeznanie podatkowe za poprzedni rok po-

datkowy potwierdzone wpływem do Urzędu 

Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy  

o osiągniętych dochodach w przypadku, gdy wnio-

skodawca rozlicza się w formie karty podatkowej,  

b) informację o stanie majątkowym,  

3) dla dłużnika będącego osobą prawną bądź 

jednostką nieposiadającą osobowości prawnej – 

trzy ostatnie sprawozdania finansowe i inne do-

kumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej 

dłużnika.  

 

§ 6.1. W przypadkach, w których ulga stano-

wić będzie pomoc publiczną udzielenie jej nastę-

puje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji 

(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  

w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu  

o pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28 grud-

nia 2006 r.).  

2. Łączna wartość pomocy udzielonej podmio-

towi prowadzącemu działalność gospodarczą 

(dłużnikowi) na podstawie niniejszej uchwały nie 

może przekroczyć równowartości dopuszczalnej 

wartości pomocy, o której stanowi Rozporządze-

nie wymienione w ust. 1.  

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis pod-

lega sumowaniu niezależnie od organu, który tej 

pomocy udzielił.  

4. Warunkiem ubiegania się o udzielenie pod-

miotowi prowadzącemu działalność gospodarczą 

(dłużnikowi) ulg, o których mowa w § 4 ust. 1 

jest złożenie wniosku wraz z wypełnionym formu-

larzem informacji, stanowiącym załącznik do Roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 146 – 9301 – Poz. 1727-1728 

 

2010 roku w sprawie zakresu informacji przed-

stawianych przez podmiot ubiegający się o po-

moc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz 

sprawozdań finansowych, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia.  

5. Do wniosku, o którym mowa w ust 4. nale-

ży również dołączyć wszystkie zaświadczenia  

o pomocy de minimis jakie otrzymał w ciągu ro-

ku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia 

o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie 

bądź oświadczenia o nieotrzymywaniu takiej po-

mocy w tym okresie.  

 

§ 7. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu 

spłaty należności pieniężnych dokonuje się na 

okres nie dłuższy niż 48 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia porozumienia.  

 

§ 8. Jeżeli umorzenie dotyczy tylko części na-

leżności, należy wyznaczyć termin zapłaty pozo-

stałej części należności. Umorzenie części należ-

ności następuje pod warunkiem całkowitej spłaty 

pozostałej części należności w wyznaczonym 

terminie.  

 

§ 9.1. Do udzielania ulg, o których mowa  

w niniejszej uchwale, upoważnia się:  

1) Kierowników jednostek podległych jeżeli 

kwota należności pieniężnych nie przekracza 

10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2) Burmistrza Miasta Brzegu do kwoty 20.000 zł 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) a w przy-

padku gdy należność pieniężna przekroczy powyż-

szą kwotę wymagana jest pozytywna opinia Rady 

Miejskiej Brzegu,  

2. Do obliczenia należności, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 2 przyjmuje się wysokość tej 

należności wyliczoną na dzień złożenia wniosku.  

 

§ 10. Do wniosku o udzielenie ulg dotyczą-

cych należności mających charakter cywilno-

prawnych, nierozpoznanych do dnia wejścia  

w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej 

uchwały.  

 

§ 11.1. Kierownicy jednostek podległych 

przedstawiają Burmistrzowi Miasta Brzegu infor-

mację o udzielonych ulgach na zasadach określo-

nych w niniejszej uchwale wg stanu na dzień  

31 grudnia każdego roku kalendarzowego w ter-

minie do 31 stycznia następnego roku po roku,  

w którym udzielono ulg.  

2. Burmistrz Miasta Brzegu w sprawozdaniu  

z wykonania budżetu miasta przedstawia Radzie 

Miejskiej Brzegu informację o udzielonych ulgach.  

 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr L/405/06 Rady 

Miejskiej w Brzegu z dnia 28 kwietnia 2006 roku 

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarza-

nia, odraczania i rozkładania na raty należności 

pieniężnych Gminy Miasto Brzeg i jej jednostek 

organizacyjnych oraz wskazania organów do tego 

uprawnionych.  

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Brzegu.  

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej Brzegu 

Mariusz Grochowski 
6
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UCHWAŁA NR LI/436/10  

 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

  

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień  

przyznawanych przez Gminę Głuchołazy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 173 poz. 1218) oraz art. 27 ust. 2 i art. 31 

ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) 

Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co nastę-

puje:  
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§ 1. Na zasadach określonych niniejsza 

uchwała mogą być przyznawane stypendia, na-

grody oraz wyróżnienia zawodnikom osiągającym 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

finansowane ze środków budżetu Gminy Głucho-

łazy. 

 

§ 2.1. Stypendium sportowe wypłacane przez 

Gminę Głuchołazy stanowi pomoc finansowa 

wspierająca proces szkolenia sportowego zawod-

nika. 

2. Stypendium sportowe Gminy Głuchołazy, 

zwane dalej stypendium, przyznawane może być 

zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące 

warunki: 

a) uprawia dyscyplinę sportu, w której funk-

cjonuje polski związek sportowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

b) a) uprawia dyscyplinę sportu, w której 

funkcjonuje polski związek sportowy w rozumie-

niu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

c) osiąga wysokie wyniki sportowe w między-

narodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym, 

d) objęty jest programem szkolenia, przez któ-

ry należy rozumieć opracowany przez właściwy 

polski związek sportowy program przygotowań 

do międzynarodowych zawodów sportowych  

(w szczególności: Mistrzostw Świata, Akademic-

kich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, 

Uniwersiadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach 

Europy) lub program przygotowany przez macie-

rzysty klub sportowy zawodnika przygotowujący 

do zawodów krajowych (w szczególności: Mi-

strzostwa Polski, Puchar Polski, Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Ju-

niorów, Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży), 

zakończony awansem do finału, 

e) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy 

Głuchołazy, która będzie polegała będzie na in-

formowaniu o wkładzie finansowym Gminy Głu-

chołazy w realizowane zadanie o ile nie stoi to  

w sprzeczności z innymi umowami cywilno - 

prawnymi zawartymi przez zawodnika, klub spor-

towy, związek sportowy, którego jest reprezen-

tantem, dysponujący wizerunkiem zawodnika, 

f) zamieszkuje na terenie Gminy Głuchołazy. 

 

§ 3.1. Wnioski o przyznanie stypendium, na-

grody lub wyróżnienia składać mogą stowarzy-

szenia kultury fizycznej, związki lub kluby spor-

towe, Radni Rady Miejskiej, Komisje Rady Miej-

skiej w Głuchołazach oraz Burmistrz Głuchołaz. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

a) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 

b) dane osobowe kandydata, w tym imię i na-

zwisko zawodnika, datę i miejsce urodzenia, 

miejsce zamieszkania, nazwę klubu zrzeszającego 

zawodnika, 

c) opis osiągnięć sportowych zawodnika wraz 

z dokumentami je potwierdzającymi, 

d) program szkolenia i związany z okresem te-

go szkolenia proponowany okres przyznania sty-

pendium, 

e) zobowiązanie wnioskodawcy do informo-

wania Burmistrza Głuchołaz o okolicznościach 

uzasadniających wstrzymanie lub cofniecie sty-

pendium. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróż-

nienia dla zawodnika powinien zawierać dane  

o których mowa w ust. 2 lit. a) do c). 

4. W razie braków formalnych wnioskodawcą 

może być wezwany do ich uzupełnienia w termi-

nie 14 dni. 

 

§ 4.1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i po-

zbawia Burmistrz Głuchołaz. 

2. Przyznanie stypendium oraz jego wysokość 

podlega zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, 

Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego 

Rady Miejskiej w Głuchołazach. 

 

§ 5.1. Przyznane stypendium może mieć cha-

rakter: 

a) stypendium wypłacanego jednorazowo, 

b) stypendium wypłaconego w okresach mie-

sięcznych – stypendium wypłacane w okresie od 

2 do 6 miesięcy. 

2. Kwota stypendiów uzależniona jest od wy-

sokości środków zabezpieczonych przez Radę 

Miejską w Głuchołazach w budżecie gminy na 

dany rok, z tym że wysokość stypendiów nie 

może przekroczyć: 

a) kwoty 1.200 zł – dla stypendium wypłaca-

nego jednorazowo, 

b) kwoty 1.800 zł – dla stypendium wypłaca-

nego w okresach miesięcznych (łączna kwota 

miesięcznych wypłat). 

3. Szczegółowe warunki wypłaty stypendium 

ustalone zostaną w umowie. 

 

§ 6.1. Stypendium wstrzymuje się zawodni-

kowi, jeżeli: 

a) zaniedbuje on realizacje programu szkole-

niowego, 

b) został zawieszony w prawach zawodnika 

przez organ statutowy właściwego polskiego 

związku sportowego zgodnie z regulaminem tego 

związku lub przez inne właściwe stowarzyszenie. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się za-

wodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzyma-

nia, począwszy od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż wstrzymanie 

stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych 
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przez zawodnika, stypendium może być wypłaco-

ne także za cały okres wstrzymania. 

 

§ 7.1. Zawodnika pozbawia się stypendium, 

na wniosek trenera lub władz związku, stowarzy-

szenia lub klubu, który reprezentuje dany zawod-

nik, jeżeli w okresie jego pobierania: 

a) nie realizuje on programu szkoleniowego, 

b) została nałożona na niego kara dyscyplinar-

na przewidziana w statucie danego związku spor-

towego, 

c) utracił prawa zawodnika, o których mowa 

w § 2. 

d) utracił zdolność do uprawiania sportu 

stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. 

2. Zawodnik traci prawo do stypendium  

w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza 

teren gminy Głuchołazy oraz przestał być zawod-

nikiem zrzeszonym w klubie sportowym z siedzi-

bą na terenie Gminy Głuchołazy. 

 

§ 8. Zawodnikowi, który jest czasowo nie-

zdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 

została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może 

być wypłacane stypendium sportowe przez ten 

okres. 

 

§ 9. W przypadku przyznania stypendium, 

Gmina Głuchołazy zawrze z zawodnikiem umowę, 

w której zostaną określone indywidualne warunki 

przyznania i wypłaty stypendium. 

 

§ 10.1. Nagroda jest jednorazowym świad-

czeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gmi-

ny Głuchołazy, które stanowić powinno wyraz 

uznania dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego 

wyniku sportowego we współzawodnictwie spor-

towym międzynarodowym lub krajowym. 

2. Nagrodę przyznaje Burmistrz Głuchołaz. 

3. Ustala się następujące kategorie nagród: 

a) nagroda I stopnia dla zawodnika za osiągnie-

cie wysokiego wyniku sportowego we współza-

wodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

b) nagroda II stopnia dla zawodnika za osią-

gniecie wysokiego wyniku sportowego we współ-

zawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 

c) nagroda III stopnia dla zawodnika za osią-

gniecie wysokiego wyniku sportowego we współ-

zawodnictwie międzynarodowym i krajowym. 

4. Ustala się następujące wysokości nagród: 

a) nagroda I stopnia – kwota 2.500 zł, 

b) nagroda II stopnia – kwota 2.000 zł, 

c) nagroda III stopnia – kwota 1.500 zł. 

5. Wniosek o przyznanie nagrody podlega za-

opiniowaniu przez Komisje Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miej-

skiej w Głuchołazach. 

6. Nagroda może być przyznana zawodnikowi, 

który jednocześnie: 

a) w roku złożenia wniosku o nagrodę lub  

w roku poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął 

wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym 

lub międzynarodowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania 

przez innych zawodników, 

c) jest reprezentantem klubu działającego na 

terenie Gminy Głuchołazy. 

7. O przyznaniu nagrody Burmistrz Głuchołaz 

zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę, 

informując jednocześnie o terminie sesji Rady 

Miejskiej w Głuchołazach na której zostanie wrę-

czona nagroda. 

 

§ 11.1. Wyróżnienie, przyznawane zawodni-

kowi w postaci dyplomu, stanowić powinno wy-

raz uznania dla zawodnika za osiągniecie wyso-

kiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 

sportowym międzynarodowym lub krajowym. 

2. Wyróżnienie przyznaje Burmistrz Głuchołaz. 

3. Ustala się następujące kategorie wyróżnie-

nia: 

a) wyróżnienie I stopnia dla zawodnika za 

osiągniecie wysokiego wyniku sportowego we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-

wym, 

b) wyróżnienie II stopnia dla zawodnika za 

osiągniecie wysokiego wyniku sportowego we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-

wym, 

c) wyróżnienie III stopnia dla zawodnika za 

osiągniecie wysokiego wyniku sportowego we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajo-

wym. 

4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia podlega 

zaopiniowaniu przez Komisje Oświaty, Zdrowia, 

Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miej-

skiej w Głuchołazach. 

5. O przyznaniu wyróżnienia Burmistrz Głucho-

łaz zawiadamia wyróżnionego oraz wnioskodaw-

cę, informując jednocześnie o terminie sesji Rady 

Miejskiej w Głuchołazach na której zostanie wrę-

czone wyróżnienie. 

 

§ 12. Na tablicy ogłoszeń oraz stronie interne-

towej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach publiku-

je się listę zawodników, którzy otrzymali stypen-

dia, nagrody oraz wyróżnienia wraz z kwota uzy-

skanych stypendiów i nagród. 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Głuchołaz. 

 

§ 14. Traci moc uchwała nr XXV/203/08 Ra-

dy Miejskiej w Głuchołazach z dnia 22 październi-

ka 2008 r. 
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§ 15.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Anatol Bukała 
7
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UCHWAŁA NR XXXIII/244/10 

 RADY GMINY KOMPRACHCICE 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazw nowych ulic oraz zmiany istniejącej w miejscowości Osiny  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, poz. 1111 

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

z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142,  

Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 8, 1a 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-

blicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 Nr 23, 

poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, 

poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 

1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, 

poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, 

poz. 675), Rada Gminy Komprachcice uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1.1. Nowej ulicy w obrębie miejscowości 

Osiny, stanowiącej własność prywatną, której 

położenie określa załącznik do niniejszej uchwały 

obejmującej działkę nr 1002 km 3, za zgodą wła-

ścicieli drogi, nadaje się nazwę „ulica Klonowa”. 

2. Nowej ulicy w obrębie miejscowości Osiny, 

stanowiącej własność prywatną, której położenie 

określa załącznik do niniejszej uchwały obejmują-

cej działkę nr 1024/108 km 3, za zgodą właści-

cieli drogi, nadaje się nazwę „ulica Sosnowa”. 

3. Zmienić nazwę ulicy Polna na odcinku od 

ulicy Opolskiej w Osinach do granicy miejscowo-

ści Osiny i Dziekaństwo, której położenie określa 

załącznik do niniejszej uchwały obejmującej dział-

ki nr 973/12 i 975/12 km3, za zgodą właścicieli 

drogi, na nazwę „Lipowa”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Antoni Wencel 
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UCHWAŁA NR L/454/2010 

 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulic w Skorogoszczy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.1), Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwy ulic położonych w Sko-

rogoszczy: 

- ulica Świerkowa położona na działkach  

nr 311/5, 311/32 i 311/35 ark. mapy 2,KW 

OP1B/00025608/5, 

- ulica Leśna położona na działce nr 311/13 

ark. mapy 2, KW OP1B/00025608/5, 

- ulica Akacjowa położona na działce  

nr 311/41 ark. mapy 2, KW OP1B/00025608/5, 

- ulica Dębowa położona na działkach nr 312  

i 311/40 ark. mapy 2, KW OP1B/00025608/5. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Lewina Brzeskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Mieczysław Adaszyński 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203;  

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 124; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  

Nr 106, poz. 675. 
9
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Załącznik  

do uchwały Nr L/454/2010 

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 

z dnia 28 października 2010 r. 
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UCHWAŁA NR LXIII/422/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji  

na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2011. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.1) oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2) po zasięgnięciu 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

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

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, 

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

Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, 

poz. 1381, Nr 99, poz. 661, Dz. U. z 2008r. Nr 218, poz. 

1391, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r.  

Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, 

poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107. 

opinii Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

Starostwa Powiatowego w Opolu Rada Miejska 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Określa się na rok 2011 liczbę przezna-

czonych do wydania nowych licencji na wyko-

nywanie transportu drogowego taksówką - liczba 

ta wynosi 5. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Niemodlina. 

 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycz-

nia 2011 r. 

 

 Przewodniczący Rady  

Jan Oleksa 
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UCHWAŁA NR LXIII/423/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.)1 oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w. w Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, 

poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  

Nr 157, poz. 1241. oraz z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 

poz. 230 i Nr 106 poz. 675. 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008)2, po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, 

Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co następu-

je:  

 

                                            
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy 

zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 

poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664 z 2010 r. Nr 47 

poz. 278. 



Dziennik Urzędowy 
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§ 1. W uchwale Nr LIX/402/10 Rady Miejskiej 

w Niemodlinie z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Op.  

Nr 116 poz. 1250) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 3: 

a) skreśla się ust. 4. 

b) ustępy od 5 do 12 oznacza się odpowiednio 

jako ustępy od 4 do 11; 

2) w § 4 dodaje się ustęp 9 o treści:  

„9.1) Cały zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny oraz zużyte baterie i akumulatory podlega-

ją wydzieleniu ze strumienia odpadów komunal-

nych i zbiórce przez podmioty odbierające. 

2) Przedmioty określone w ust. 1 odbierane są 

przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2b 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach.”; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie:  

„§ 7. Monitorowanie sposobu wywiązywania 

się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku 

usuwania i rekultywacji dzikich wysypisk odpa-

dów powstałych na tych nieruchomościach nale-

ży prowadzić jako zadanie ciągłe”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Niemodlina. 

 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości zgodnie z § 116 Statutu gminy Nie-

modlin. 

 

 Przewodniczący Rady 

Jan Oleksa 
11
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UCHWAŁA NR LXIII/426/10 

 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt  

oraz rozstrzygania o dalszym postepowaniu z tymi zwierzętami.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.1) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.  

Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. 

zm.2), w związku z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków 

wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U.  

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  

Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 

1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. 

Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. 

Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 

1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 

97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 

278. 

z 1998 r. Nr 116, poz. 753) oraz art. 3 ust. 2  

pkt 5 i pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 20083), po 

uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii  

w Opolu i po zasięgnięciu opinii Niemodlińskiego 

Klubu Ekologicznego ul. Chopina 9, 49-100 Nie-

modlin, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala co 

następuje:  

 

§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się 

wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren 

Gminy Niemodlin. 

 

§ 2. Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nada-

je się charakter stały. 

 

§ 3.1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta 

bezdomne. 

                                            
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. 

Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, 

poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 
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2. Czynności związane z wyłapywaniem bez-

domnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub 

na wniosek mieszkańców, na podstawie pojedyn-

czych zgłoszeń. 

3. Wyłapywane bezdomne zwierzęta będą od-

bierane przez podmiot z którym Gmina Niemodlin 

zawarła umowę na zabieranie bezdomnych zwie-

rząt z terenu Gminy Niemodlin i przejęcie opieki 

nad nimi. 

 

§ 4. W przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, 

że zwierzę jest chore, ranne albo gdy zachowuje 

się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzo-

rem lekarza weterynarii zapewnionego przez 

podmiot o którym mowa w § 3 ust. 3, środki 

szczególne z zachowaniem zasad określonych  

w ustawie o ochronie zwierząt. 

§ 5. Transport zwierząt odbywa się zgodnie  

z warunkami określonymi w przepisach o których 

mowa w art. 24 ustawy o ochronie zwierząt. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Niemodlina. 

 

§ 7.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej 

wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Nie-

modlin. 

 

 Przewodniczący Rady 

Jan Oleksa 
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UCHWAŁA NR 207/XXXVI/2010 

 RADY GMINY RADŁÓW 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Radłów. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymanie czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 

poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Radłów 

uchwala:  

 

§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni 

spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ra-

dłów. 

 

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powi-

nien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać specjalistyczne środki transportu 

w ilości, co najmniej 2 śmieciarek, przystosowa-

nych do bezpyłowego odbierania oraz transportu 

odpadów komunalnych, dla zapewnienia ciągłości 

usług; 

2) posiadać środki transportu przystosowane 

do odbioru odpadów zebranych selektywnie,  

w tym: ulegających biodegradacji, opakowanio-

wych, budowlanych, niebezpiecznych; 

3) posiadać zaplecze techniczno – biurowe,  

w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, 

miejscami postojowymi i punktami myjni samo-

chodowej w celu zachowania standardów sani-

tarnych i porządkowych (dezynsekcja i dezynfek-

cja pojazdów); 

4) posiadać pojemniki (worki) odpowiadające 

normom obowiązującym w tym zakresie o pojem-

nościach określonych w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na Terenia Gminy z oznako-

waniem ( w sposób trwały) znakami identyfika-

cyjnymi firmy wywozowej; 

5) odbierać odpady komunalne co najmniej  

z częstotliwością określoną w regulaminie utrzy-

mania czystości i porządku na terenie Gminy; 

6) posiadać personel przeszkolony w zakresie 

wykonywanych usług; 

7) posiadać środki techniczne umożliwiające 

przekazywanie organowi gminy, drogą elektro-

niczną, danych wymaganych przepisami ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 

powinno zostać uprawdopodobnione odpowied-

nimi dokumentami, a w szczególności: 
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1) tytułem prawnym do nieruchomości, na 

której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe; 

2) umowa kupna- sprzedaży lub najmu albo 

faktura potwierdzające posiadanie środków,  

o których mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z ich opi-

sem technicznym. 

 

§ 3.1. Wymaga się, aby niesegregowane od-

pady komunalne były dostarczane na legalnie 

działające składowiska odpadów komunalnych. 

2) Dokumentem potwierdzającym wymóg 

określony w ust. 1 jest umowa z zarządzającym 

składowiskiem odpadów komunalnych. 

3) Odpady selektywnie zbierane należy prze-

kazywać do podmiotów prowadzących działal-

ność w zakresie odzysku, recyklingu i unieszko-

dliwiania zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospo-

darki Odpadami (WPGO) . 

4) Dokumentem potwierdzającym spełnienie 

wymogu określonego w ust. 3 jest umowa  

z podmiotem prowadzącym działalność w zakre-

sie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, zgod-

nie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 

(WPGO). 

 

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy 

asenizacyjne, umożliwiające opróżnienie zbiornika 

bezodpływowego, bez względu na trudności  

z dojazdem) zgodnie z technicznymi oraz sanitar-

no-porządkowymi wymaganiami rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyj-

nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

2) świadczyć usługi z zachowaniem standar-

dów sanitarnych i porządkowych (dezynsekcja  

i dezynfekcja pojazdów); 

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe  

w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, 

miejscami postojowymi i punktami myjni samo-

chodowej; 

4) posiadać personel przeszkolony w zakresie 

wykonywanych usług; 

5) udokumentować gotowość odbioru ścieków 

przez oczyszczalnię; 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające 

przekazywanie organowi gminy, drogą elektro-

niczną, danych wymaganych przepisami ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 

powinno zostać uprawdopodobnione odpowied-

nimi dokumentami, a w szczególności: 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na 

której znajduję się zaplecze techniczno-biurowe; 

2) umowę zapewniającą przyjęcie ścieków na 

oczyszczalni. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Gminy Radłów  

Agnieszka Jarosińska 
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UCHWAŁA NR XLII/297/2010 

 RADY GMINY SKARBIMIERZ 

 

 z dnia 28 października 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy Pępickiej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ul. Pępicka – części 

drogi gminnej Nr 102019 O Skarbimierz - Pępice -

zlokalizowanej na działkach oznaczonych w ewi-

dencji gruntów numerem 109, 184/7, 105/6, 

184/8 k.m. 4 obręb Skarbimierz Osiedle- zgodnie 

z załącznikiem graficznym Nr 1.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Skarbimierz.  

 



Dziennik Urzędowy 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Skarbimierz.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego.  

 

 Przewodniczący  

Rady Gminy Skarbimierz 

Marek Kołodziej 

 
14
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UCHWAŁA NR LIV/425/10 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

 

 z dnia 27 października 2010 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

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

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

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 

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

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

Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 

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

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996  

i Nr 155, poz. 1043), w związku z uchwałą  

nr XXXII/265/09 Rady Miejskiej w Strzelcach 

Opolskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce 

Opolskie dla wsi Grodzisko oraz po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Strzelce Opolskie, uchwalonym uchwałą 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/ 

251/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., Rada Miejska 

w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:  

 

DZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

Rozdział 1 

Zakres i przedmiot ustaleń planu 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy Strzelce Opol-

skie dla wsi Grodzisko, zwany dalej „planem”, 

obejmujący obszar zwartej zabudowy wsi z przy-

ległymi gruntami rolnymi i leśnymi. 

2. Granice terenu objętego planem określone 

są na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym za-

łącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej "ry-

sunkiem planu". 

 

§ 2.1. Integralnymi częściami niniejszej 

uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1  

ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stanowiące załącznik  

nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Załaczniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, 

nie stanowią ustaleń planu. 

 

§ 3.1. W planie określono: 

1) w § 10-11 – przeznaczenie terenów; 

2) w § 12-14 – zasady ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego oraz wymagania wynika-

jące z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-

nych; 

3) w § 15-17 – zasady ochrony środowiska  

i przyrody, w tym lokalizację i sposoby zagospo-

darowania obiektów, podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochro-

ny środowiska, a także szczególne warunki zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w zabu-

dowie; 

4) w § 18-21 – zasady ochrony krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków, w tym lokalizacje i sposoby zagospodaro-

wania obiektów podlegających ochronie na pod-

stawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony 

zabytków i dóbr kultury; 

5) w § 22-23 – ogólne zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemu komunikacji; 

6) w § 24-31 – zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej; 

7) w § 32-56 – szczegółowe przeznaczenie te-

renów oraz zasady ich zabudowy i zagospodaro-

wania, w tym – odpowiednio do przeznaczenia 
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terenu – parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz 

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości; 

8) w § 57 – stawki procentowe, o których 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) w § 58 – sposoby i terminy tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów. 

2. W planie nie określa się wymaganych obli-

gatoryjnie zasad ochrony dóbr kultury współcze-

snej oraz granic i sposobów zagospodarowania 

terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 

poza wymienionymi w ust. 1 pkt 3 i 4, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na nie-

bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-

waniem się mas ziemnych, ponieważ z okoliczno-

ści faktycznych wynika brak uzasadnienia dla 

takich ustaleń. 

 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-

nu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-

nia terenu; 

2) linie zabudowy; 

3) oznaczenia literowe określające przeznacze-

nie terenów; 

4) oznaczenia cyfrowe identyfikujące tereny  

o różnym sposobie zagospodarowania i zabudowy; 

5) pasy terenu rezerwowane pod rozbudowę  

i budowę dróg; 

6) zabytki objęte ochroną konserwatorską ni-

niejszym planem, w tym: 

a) budynki i budowle, 

b) zabytki archeologiczne; 

7) elewacje szczytowe do zachowania; 

8) obszar ochrony siedlisk przyrodniczych; 

9) zadrzewienia przydrożne do zachowania; 

10) projektowany kierunek głównej kalenicy 

dachu. 

 

Rozdział 2 

Definicje i zasady ogólne 

§ 5. 1. Użyte w niniejszej uchwale terminy 

oznaczają: 

1) teren – fragment obszaru objętego planem 

wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania i oznaczony literowo lub cy-

frowo i literowo; 

2) działka budowlana – w rozumieniu ustawy 

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

darowaniu przestrzennym; 

3) usługi – obiekty wolnostojące lub lokale 

użytkowe wbudowane, w których prowadzona 

jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb lud-

ności, nie związana z wytwarzaniem dóbr mate-

rialnych metodami przemysłowymi; 

4) usługi użyteczności publicznej – usługi ad-

ministracji, oświaty, nauki, kultury, opieki zdro-

wotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi ban-

kowej, pocztowej i telekomunikacyjnej, handlu 

detalicznego, gastronomii, hotelowe, inne usługi 

socjalne, bytowe i biurowe oraz rzemiosło usłu-

gowe służące obsłudze ludności, z wyłączeniem 

usług technicznych; 

5) usługi bytowe – usługi zaspokajające po-

trzeby ludności związane z codziennym bytowa-

niem, takie jak: fryzjerstwo, pralnictwo, kosmety-

ka, odnowa biologiczna, naprawa sprzętu AGD, 

elektronicznego i innych drobnych przedmiotów 

codziennego użytku (np. obuwia, odzieży, zegar-

ków), itp.; 

6) usługi techniczne – usługi wykonywane  

w warsztatach, takie jak: naprawy samochodów 

powyżej dwóch stanowisk, naprawy ciągników, 

usługi lakiernicze, blacharskie, mechaniczne, wul-

kanizacyjne, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie, 

itp.; 

7) agroturystyka – działalność usługowo-

turystyczna prowadzona przez rolników na tere-

nie własnego rodzinnego gospodarstwa rolnego, 

nie objęta podatkiem dochodowym od osób fi-

zycznych; 

8) standard jakości środowiska i standardy 

emisyjne – w znaczeniu określonym w przepisach 

z zakresu ochrony środowiska; 

9) działalność nie kolidująca z funkcją miesz-

kaniową – działalność gospodarcza, nie wymaga-

jąca: 

a) sporzadzenia raportu oddziaływania na śro-

dowisko na podstawie przepisów odrębnych lub 

na podstawie indywidualnej decyzji administra-

cyjnej, 

b) instalacji i urządzeń mogących powodować 

przekroczenia standardów emisyjnych poza po-

mieszczeniami, w których jest prowadzona, 

c) jakichkolwiek urządzeń terenowych (np. 

place składowe, wiaty, place postojowe poza 

wymaganymi miejscami parkingowymi, itp.), 

d) obsługi transportowej pojazdami o dopusz-

czalnej masie powyżej 3,5 ton; 

10) chów i hodowla – budowa budynków in-

wentarskich oraz związanych z nim budowli rolni-

czych; 

11) obiekt – obiekt budowlany, lokal miesz-

kalny lub użytkowy, urządzenie budowlane; 

12) budynek gospodarczy – budynek gospo-

darczy w rozumieniu przepisów budowlanych 

oraz garaż, na nie więcej niż dwa samochody 

osobowe, znajdujące się w granicach nierucho-

mości z budynkiem lub lokalem mieszkalnym; 
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13) budynek pomocniczy – budynek z po-

mieszczeniami garażowymi, składowo-

magazynowymi, gospodarczymi i technicznymi na 

terenach zabudowy usługowej, służący potrze-

bom obiektu usługowego, na terenie którego jest 

zlokalizowany; 

14) tereny zabudowy – rozumie się przez to 

wszystkie tereny zabudowy wymienione w § 10 

ust. 1 wraz z terenami komunikacji, do których te 

tereny przylegają; 

15) zieleń towarzysząca – zieleń ozdobna, re-

kreacyjna, izolacyjna oraz ogrody przydomowe; 

16) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia 

wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość 

zabudowy od ulicy (drogi), mierzona do frontowej 

ściany budynku lub – w przypadku, gdy ściana ta 

jest nierównoległa do linii rozgraniczającej ulicy – 

do najbliższego punktu tej ściany; 

17) linia zabudowy obowiązująca – linia wy-

znaczająca wymaganą odległość budynków pod-

stawowych od ulicy (drogi), mierzoną do fronto-

wej ściany budynku lub – w przypadku, gdy ścia-

na ta jest nierównoległa do linii rozgraniczającej 

ulicy – do najbliższego punktu tej ściany; linia ta 

jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy 

dla budynków pomocniczych i gospodarczych; 

18) linia zabudowy zgodna z przepisami od-

rębnymi – minimalna odległość zabudowy od 

drogi, określona w przepisach odrębnych, stano-

wiąca linię zabudowy nieprzekraczalną; 

19) ciąg zabudowy – ciąg budynków usytu-

owanych w pierwszej linii zabudowy; 

20) budynek sąsiedni – najbliższy budynek  

w tym samym ciągu zabudowy; 

21) podział parcelacyjny – podział geodezyjny 

mający na celu wydzielanie nowych działek bu-

dowlanych; 

22) wskaźniki urbanistyczne – wskaźniki: po-

wierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie 

czynnej, miejsc parkingowych; 

23) wskaźnik powierzchni zabudowy – procen-

towy stosunek powierzchni zabudowy, tj. sumy 

powierzchni zabudowy wszystkich budynków 

zlokalizowanych na danym terenie lub działce bu-

dowlanej, liczonej w zewnętrznym obrysie murów, 

do powierzchni tego terenu lub działki budowlanej; 

24) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 

– procentowy stosunek powierzchni biologicznie 

czynnej na danym terenie lub działce budowlanej 

do powierzchni tego terenu lub działki budowla-

nej; 

25) odbudowa – budowa nowego budynku  

w obrysie budynku, który uległ rozbiórce; 

26) rodzaje dachów: 

- dach płaski – dach o nachyleniu podstawo-

wych połaci pod kątem do 14°, 

- dach niski – dach o nachyleniu podstawo-

wych połaci pod katem w granicach 15°-29°, 

- dach wysoki – dach o nachyleniu podsta-

wowych połaci pod kątem w granicach 30°-45°; 

27) poddasze – przestrzeń między dachem 

wysokim, a kondygnacją niższą; 

28) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, Polskie Normy, przepisy 

prawa miejscowego powszechnie obowiązujące 

na terenie województwa opolskiego. 

2. Do terminów określających wszelkie roboty 

budowlane, rodzaje zabudowy i rodzaje obiektów 

budowlanych stosuje się odpowiednio definicje 

określone w przepisach budowlanych. 

 

§ 6. Przepisy ogólne i szczegółowe obowiązują 

łącznie. 

 

§ 7.1. Jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej, na terenach, o których mowa w § 10, 

można: 

1) lokalizować nowe obiekty oraz rozbudowy-

wać, nadbudowywać, odbudowywać i przebu-

dowywać obiekty istniejące, wykonywać inne 

roboty budowlane, a także zmieniać sposób użyt-

kowania istniejących obiektów lub ich części, 

zgodnie z przeznaczeniem terenu; 

2) lokalizować budynki pomocnicze i gospo-

darcze oraz wykorzystywać na takie cele istnieją-

ce budynki o innym przeznaczeniu, z możliwością 

ich remontów, przebudowy, rozbudowy i wymia-

ny; 

3) remontować, przebudowywać, rozbudo-

wywać i wymieniać istniejące oraz lokalizować 

nowe sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

jeśli nie koliduje to z istniejącym i planowanym 

zagospodarowaniem terenów; 

4) urządzać zieleń towarzyszącą oraz lokalizo-

wać obiekty małej architektury podnoszące walo-

ry estetyczne i użytkowe terenów;  

z uwzględnieniem zasad ochrony i kształtowa-

nia ładu przestrzennego oraz zasad ochrony dóbr 

kultury i zabytków. 

2. Jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią in-

aczej, dopuszcza się sytuowanie budynku bezpo-

średnio przy granicy z sąsiednią działką budowla-

ną w przypadkach określonych w przepisach bu-

dowlanych oraz w przypadkach: 

1) przebudowy i wymiany istniejącej zabudo-

wy; 

2) budowy budynków bliźniaczych; 

3) budowy budynku przylegającego całą po-

wierzchnią swojej ściany do pełnej ściany budyn-

ku istniejącego na sąsiedniej działce;  

pod warunkiem zgodności z przepisami z za-

kresu ochrony przeciwpożarowej. 

 

§ 8.1. Istniejące obiekty niezgodne z ustalo-

nym w niniejszej uchwale przeznaczeniem terenu, 

mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy 

oraz remontowane i przebudowywane, jeśli: 
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1) powstały zgodnie z przepisami; 

2) są zgodne z zasadami ochrony środowiska 

określonymi w Rozdziale 5; 

3) spełniają wszystkie wymogi wynikające  

z przepisów z zakresu ochrony środowiska; bez 

prawa rozbudowy. 

2. Ustalone wskaźniki urbanistyczne, zasady 

kształtowania zabudowy oraz linie zabudowy 

stosuje się do nowej zabudowy oraz rozbudowy 

istniejących budynków, a także do zmian zago-

spodarowania terenów; nie stosuje się ich  

w przypadku remontów i przebudowy istnieją-

cych obiektów, a także odbudowy istniejących 

obiektów, jeśli uzasadnione to jest istniejącym 

zagospodarowaniem działki budowlanej. 

 

§ 9.1. Jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią 

inaczej, dopuszcza się podziały parcelacyjne tere-

nów pod warunkiem: 

1) zapewnienia dostępności komunikacyjnej do 

wszystkich nieruchomości bezpośrednio z istnie-

jących ulic/dróg lub za pośrednictwem dróg we-

wnętrznych spełniających wymagania dojazdu do 

działek budowlanych i drogi pożarowej, określone 

w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza 

się nie więcej niż dwa rzędy działek budowlanych 

po każdej stronie ulicy/drogi, z której działki są 

dostępne; 

2) zachowania wymaganych odległości pomię-

dzy istniejącymi budynkami i nowymi granicami 

działek budowlanych, określonych w przepisach 

odrębnych; 

3) możliwości zagospodarowania działek bu-

dowlanych, powstałych w wyniku parcelacji, 

zgodnie z obowiązującymi warunkami technicz-

nymi oraz ustaleniami planu, w tym zgodnie ze 

wskaźnikami urbanistycznymi określonymi w ni-

niejszej uchwale. 

2. Dopuszcza się podziały geodezyjne korygują-

ce istniejące granice działek budowlanych pod wa-

runkiem zachowania wymaganych odległości zabu-

dowy od granic działek budowlanych oraz wyma-

gań przeciwpożarowych określonych w przepisach 

odrębnych, a także zagwarantowania dostępu  

i racjonalnego korzystania z istniejących obiektów 

budowlanych. 

3. W granicach jednej nieruchomości grunto-

wej dopuszcza się lokalizację drugiego budynku 

mieszkalnego pod warunkiem uprzedniego wy-

dzielenia dla niego działki budowlanej, zgodnie  

z przepisami niniejszej uchwały. 

 

Rozdział 3 

Przeznaczenie terenów 

§ 10. Obszar objęty planem dzieli się liniami 

rozgraniczającymi na tereny o następującym prze-

znaczeniu:  

1) tereny zabudowy usługowej, w tym: 

a) teren usług użyteczności publicznej ozna-

czony na rysunku planu symbolem UC, 

b) tereny usług oświaty oznaczone na rysunku 

planu symbolem UO, 

c) teren usług publicznych oznaczony na ry-

sunku planu symbolem UI, 

d) teren usług wyznaniowych oznaczony na 

rysunku planu symbolem UK, 

e) teren sportu i rekreacji oznaczony na rysun-

ku planu symbolem US; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

oznaczone na rysunku planu symbolem MU, 

b) tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem MM, 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 

d) tereny ogrodów z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RO/MN; 

3) tereny użytkowane rolniczo, w tym: 

a) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RM, 

b) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu 

symbolem R; 

4) tereny zieleni i wód, w tym: 

a) teren lasu oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZL, 

b) tereny gruntów rolnych przeznaczonych do za-

lesienia oznaczone na rysunku planu symbolem ZLp, 

c) tereny zieleni urządzonej oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZP, 

d) tereny wód powierzchniowych oznaczone 

na rysunku planu symbolem WS; 

5) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) teren urządzeń elektroenergetycznych ozna-

czony na rysunku planu symbolem E, 

b) teren urządzeń wodnych oznaczony na ry-

sunku planu symbolem WG; 

6) tereny komunikacji, w tym: 

a) teren placu publicznego oznaczony na ry-

sunku planu symbolem KPP, 

b) tereny dróg publicznych, w tym: 

- drogi i ulice główne – KDG, 

- drogi i ulice lokalne – KDL, 

- ulice dojazdowe – KDD, 

- publiczne ciągi pieszo-jezdne – KDP, 

c) tereny dróg wewnętrznych, w tym: 

- ulice osiedlowe – KDW-O, 

- drogi rolnicze – KDW-R, 

d) tereny ciągów pieszych – KP. 

 

§ 11. Szczegółowe przeznaczenie terenów 

wymienionych w §10, w tym dopuszczenia  

i ograniczenia, określają przepisy szczegółowe. 
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Rozdział 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 12.1. Przy lokalizacji nowych budynków  

i rozbudowie istniejących należy respektować 

linie zabudowy oraz zasady kształtowania zabu-

dowy zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

2. W linii zabudowy należy sytuować budynki 

podstawowe; budynki pomocnicze i gospodarcze 

można sytuować w linii zabudowy, jedynie w uzu-

pełnieniu budynku podstawowego istniejącego  

w granicach tej samej działki budowlanej, przy 

czym na działkach z zabudową zagrodową bu-

dynkiem podstawowym jest budynek mieszkalny. 

3. Linie zabudowy mogą być przekroczone  

o nie więcej niż 2m przez okapy, gzymsy, balko-

ny, lub daszki nad wejściem, a także części bu-

dynku, takie jak: parterowy, przedsionek, galeria, 

taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa, 

pod warunkiem zgodności z przepisami odrębny-

mi. 

 

§ 13. Przy rozbudowie budynków dach nad 

nową częścią budynku należy pokryć takim sa-

mym materiałem, o takim samym kolorze, jak 

pokrycie dachu istniejącego; ustalenie nie dotyczy 

dachów płaskich. 

 

§ 14.1. Za przestrzenie publiczne uznaje się 

następujące tereny:  

1) teren placu KPP; 

2) tereny ulic, publicznych ciągów pieszo-

jezdnych i ciągów pieszych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-

brania się: 

1) sytuowania kiosków i straganów poza do-

puszczonymi w przepisach szczegółowych; 

2) lokalizacji obiektów małej architektury oraz 

schodów, pochylni lub ramp ograniczających 

możliwości swobodnego przejścia; 

3) sytuowania reklam: 

a) w sposób powodujący utrudnienia w komu-

nikacji pieszej, ograniczania widoczności na 

skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygnałów 

drogowych, 

b) na drzewach, 

c) na obiektach sytuowanych dla ozdoby (la-

tarnie, ozdobne obiekty małej architektury). 

3. W ciągach zabudowy oraz w liniach rozgra-

niczających ulic wyklucza się sytuowanie obiek-

tów o niskiej estetyce, takich jak: budynki, kioski, 

baraki, wiaty, itp. – o ścianach z blachy lub in-

nych materiałów nietrwałych. 

4. Jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią in-

aczej, dopuszcza się od strony ulic ogrodzenia 

ażurowe o wysokości do 1,5 m, z możliwością 

podmurówki o wysokości do 0,5 m. Jeśli na 

działce bezpośrednio sąsiadującej istnieje trwałe 

ogrodzenie, należy zachować taką samą wyso-

kość. Wyklucza się: 

1) ogrodzenia pełne, poza fragmentami przy 

bramach i furtkach oraz w miejscach wydzielo-

nych na pojemniki na odpady; 

2) ogrodzenia z ażurowych prefabrykatów be-

tonowych. 

5. Chodniki w liniach rozgraniczających ulic 

oraz ciągi pieszo-jezdne i piesze należy dostoso-

wać do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych. 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 15. W celu ochrony przyrody ustala się na-

stępujące nakazy, zakazy i ograniczenia w zago-

spodarowaniu terenów: 

1) wskazuje się granice Obszaru Chronionego 

Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, na 

którym obowiązują ograniczenia i zakazy określo-

ne w rozporządzeniu Nr 0151/P/16/2006 Woje-

wody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Op. z 2006 r. Nr 33, poz. 1133), w tym zakaz 

realizacji przedsięwzięć mogących zawsze zna-

cząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów z zakresu ochrony środowiska; 

2) wskazuje się następujące obiekty środowi-

ska przyrodniczego biotycznego objęte ochroną 

prawną na podstawie przepisów odrębnych: 

a) siedliska przyrodnicze prawnie chronione: 

- nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników (A), 

- mokra łąka użytkowana ekstensywnie (B), 

b) 3 gatunki roślin objętych ścisłą ochroną ga-

tunkową: 

- kukułka szerokolistna (1), 

- nasięźrzał pospolity (2), 

- włosienicznik rzeczny (3); 

3) obiekty, o których mowa w pkt 2, należy 

chronić zgodnie z przepisami odrębnymi, w szcze-

gólności zabrania się prowadzenia robót budowla-

nych, robót ziemnych i innych działań mogących 

spowodować ich zniszczenie, uszkodzenie lub 

pogorszenie warunków wegetacji; 

4) zakazy, o których mowa w pkt 3, dotyczą 

również gatunku rośliny rzadkiej – rzęśli hako-

wej, której stanowisko pokazane jest na rysun-

ku planu (4); 

5) wyznacza się obszar ochrony siedlisk przy-

rodniczych, obejmujący obszar występowania 

siedlisk przyrodniczych chronionych oraz obszar 

potencjalnego rozwoju cennych siedlisk przyrod-

niczych, który należy zachować jako użytek zie-

lony z zakazem prowadzenia robót budowlanych, 

robót ziemnych i innych działań mogących spo-

wodować zmiany naturalnego ukształtowania 
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terenu oraz zmiany warunków gruntowo - wod-

nych; 

6) obejmuje się ochroną ciąg drzew przydroż-

nych, pokazany na rysunku planu, polegającą na 

obowiązku zachowania i uzupełniania istniejących 

drzew lub ich odtworzenia w przypadku koniecz-

nej wycinki. 

 

§ 16.1. W celu ochrony wód powierzchnio-

wych ustala się następujące nakazy, zakazy  

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów: 

1) wzdłuż cieków wodnych należy wprowa-

dzać zadrzewienia i zakrzewienia roślinnością 

zgodną ze specyfiką lokalną i roślinnością poten-

cjalną; 

2) zabrania się grodzenia nieruchomości przy-

ległych do cieków wodnych, wskazanych na ry-

sunku planu, w odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu. 

2. W celu ochrony wód podziemnych ustala 

się następujące nakazy, zakazy i ograniczenia  

w zagospodarowaniu terenów: 

1) na całym terenie objętym planem zakazuje 

się działań mogących spowodować zanieczysz-

czenie wód podziemnych, w szczególności: 

a) odprowadzania nieczyszczonych ścieków do 

wód i gruntu, 

b) deszczowania ścieków rolniczych bez wy-

maganego przepisami odrębnymi pozwolenia 

wodnoprawnego; 

2) należy respektować zasady gospodarki 

wodno-ściekowej określone w § 26. 

 

§ 17. W celu ochrony stanu sanitarnego śro-

dowiska oraz ochrony zdrowia ludzi ustala się 

następujące nakazy, zakazy i ograniczenia: 

1) na całym obszarze objętym planem, działal-

ność gospodarcza powodująca wprowadzanie 

gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu 

oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie 

może powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący działalność ma tytuł prawny; 

2) istniejące przedsięwzięcia mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko, w razie okoliczności 

wskazujących na ich szkodliwy wpływ na środo-

wisko, wymagają sporządzenia przeglądu ekolo-

gicznego zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) w zakresie dopuszczalnych poziomów hała-

su obowiązują odpowiednio przepisy odrębne: 

a) dla terenów 2MN i 3MN – jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów 1MN, MU i MM – jak dla zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej, 

c) dla terenów RM – jak dla zabudowy zagro-

dowej, 

d) dla terenów UO – jak dla zabudowy zwią-

zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży; 

4) w strefie sanitarnej cmentarza, określonej 

na rysunku planu, obowiązują ograniczenia i za-

kazy określone w przepisach odrębnych dla  

50-cio metrowych stref sanitarnych; 

5) na całym terenie objętym planem wyklucza 

się stosowanie urządzeń grzewczych o niskiej 

sprawności spalania; 

6) ustala się nakaz lokalizacji obiektów z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  

w odległości od linii elektroenergetycznych śred-

niego napięcia 15kV nie mniejszej niż 5,2 m, mie-

rząc od rzutu skrajnych przewodów na płaszczy-

znę. 

 

Rozdział 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków 

§ 18.1. Wskazuje się zabytki objęte ochronę 

prawną w formie wpisu do rejestru zabytków 

województwa opolskiego: 

- kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny, 1812, 

1924, (nr rej. A-1132/66), 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 3 (nr rej. 

A-1085/98) – punkt osadniczy – epoka kamienia, 

osada - wczesne średniowiecze XI-XII w., punkt 

osadniczy XIV-XV w. 

2. Wszelkie prace przy zabytkach, o których 

mowa w ust. 1, i w ich bezpośrednim otoczeniu – 

jeśli mogą mieć wpływ na zabytek – wymagają 

uzgodnienia z organem właściwym do spraw 

ochrony zabytków na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. 

 

§ 19.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 

budynki i budowle ujęte w ewidencji zabytków 

gminy Strzelce Opolskie, tj.: 

- kapliczka słupowa oraz pomnik krzyża  

ul. Wolności, 

- pomnik krzyża przy kościele ul. Główna 28a, 

- ogrodzenie kościoła parafialnego ul. Głów-

na 28a, 

- dom parafialny ul. Główna 28a, 

- pomnik krzyża ul. Główna, 

- pomnik krzyża ul. Główna, 

- szkoła ul. Główna 35, 

- sala taneczno-widowiskowa przy karczmie 

ul. Główna 44, 

- obora ul. Główna 20, 

- stodoła ul. Główna 22, 

- budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Głów-

na 25, 

- dom ul. Główna 42, 

- budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Głów-

na 46, 

- trafostacja ul. Główna. 

2. Dla budynków zabytkowych, wymienionych 

w ust. 1, ustala się następujące warunki: 
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1) należy zachować istniejącą formę architek-

toniczną budynków, wygląd zewnętrznych otwo-

rów okiennych i drzwiowych, zewnętrzny detal 

architektoniczny oraz rodzaj materiału pokrycia 

dachu i wykończenia ścian zewnętrznych, a także 

zachowane historyczne elementy konstrukcji bu-

dynków i wykończenia wnętrz; 

2) dopuszcza się odstępstwa od warunków 

określonych w pkt 1, pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii organu właściwego do spraw 

ochrony zabytków. 

3. Dla zabytków nie będących budynkami, tj. 

trafostacji, ogrodzenia, kapliczki i pomników 

krzyża, ustala się obowiązek zachowania ich 

obecnej lokalizacji i wyglądu. Przepisy ust. 2, 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 20.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską 

zabytki archeologiczne ujęte w ewidencji woje-

wódzkiego konserwatora zabytków: 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 1 – punkt 

osadniczy – neolit, wczesne średniowiecze, XIV-XV 

w., 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 4 – punkt 

osadniczy – neolit, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 5 – punkt 

osadniczy – wczesne średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 6 – punkt 

osadniczy – pradzieje, średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 8 – punkt 

osadniczy – późne średniowiecze, XIV-XV w., 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 10 – punkt 

osadniczy – pradzieje, średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 11 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 14 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 15 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 16 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 17 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 18 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 20 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 21 – punkt 

osadniczy – średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 27 – ślad 

osadnictwa, punkt osadniczy – wczesne średnio-

wiecze, średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 28 – punkt 

osadniczy – wczesne średniowiecze, 

- stanowisko archeologiczne nr ewid. 31 – punkt 

osadniczy – średniowiecze. 

2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru do-

tychczasowej działalności w miejscach, gdzie 

znajdują się zabytki archeologiczne, należy wy-

przedzająco zgłosić i uzgodnić z organem właści-

wym do spraw ochrony zabytków oraz wykony-

wać zgodnie z zasadami ochrony zabytków okre-

ślonymi w przepisach odrębnych. 

 

§ 21. Dla ochrony historycznego krajobrazu 

kulturowego ulicy wiejskiej ustala się nakaz za-

chowania w istniejącym kształcie elewacji szczy-

towych budynków wskazanych na rysunku planu. 

 

Rozdział 7 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemu komunikacji 

§ 22.1. Ustala się obsługę komunikacyjną te-

renów zainwestowania przez sieć istniejących  

i projektowanych ulic oraz dróg lokalnych i dojaz-

dowych, określonych na rysunku planu, bez 

ograniczeń, a także z istniejących dróg głównych 

– w ograniczonym zakresie, według przepisów 

szczegółowych. 

2. Ustalenia szczegółowe dla ulic i dróg zawar-

te są w przepisach szczegółowych. 

3. Dopuszcza się: 

1) etapową budowę nowych i rozbudowę ist-

niejących ulic i dróg; 

2) przebudowę oraz remonty ulic i dróg w ist-

niejących granicach własności z zachowaniem 

dotychczasowych parametrów drogi. 

4. Przy podejmowaniu robót budowlanych  

w pasach drogowych obowiązują następujące 

wymagania: 

1) zakazuje się lokalizacji budynków i urządzeń 

nie związanych z gospodarką drogową lub po-

trzebami ruchu; 

2) dopuszcza się odstępstwa od zakazu, o któ-

rym mowa w pkt 1, w przypadku lokalizacji urzą-

dzeń i sieci infrastruktury technicznej, na warun-

kach określonych w przepisach odrębnych i przez 

zarządcę drogi; 

3) istniejące w pasach drogowych obiekty nie 

związane z gospodarką drogową lub potrzebami 

ruchu, jeśli nie powodują zagrożenia i utrudnień 

ruchu drogowego, mogą pozostać w dotychcza-

sowym stanie; 

4) wykonywanie rozbudowy, przebudowy lub 

kapitalnego remontu obiektów, o których mowa 

w pkt 3, wymaga zgody zarządcy drogi. 

5. W celu zabezpieczenia kierunkowych po-

trzeb rozwoju układu komunikacyjnego oraz po-

prawy warunków komunikacyjnych wyznacza się 

rezerwy terenowe pod przyszłą budowę lub roz-

budowę dróg: 

1) pasy terenów szerokości 25 m dla budowy 

obwodnic wsi w ciągach dróg powiatowych  

nr 1807 i 1815; 

2) pasy terenów umożliwiające rozbudowę ist-

niejących dróg publicznych do szerokości: 

a) 25 m – dla dróg KDG, 
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b) 15 m – dla dróg KDL; 

3) pas terenu umożliwiający rozbudowę ulicy 

Głównej polegającą na wyrównaniu szerokości 

istniejącego pasa drogowego. 

6. W granicach rezerw terenowych, o których 

mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, oraz na gruntach do 

nich przyległych wyklucza się zmiany sposobu 

użytkowania, które mogą uniemożliwić lub istot-

nie utrudnić w przyszłości planowane inwestycje 

drogowe. 

7. W granicach rezerwy terenowej, o której 

mowa w ust. 5 pkt 3, wyklucza się rozbudowę 

istniejących budynków oraz lokalizację nowych 

trwałych obiektów budowlanych z wyjątkiem 

ogrodzeń. 

 

§ 23. Jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią 

inaczej, ustala się następujące wskaźniki miejsc 

parkingowych dla samochodów osobowych (mp) 

na terenach inwestycji: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne – 1,5 mp/ 

1 mieszkanie; 

2) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa  

– 2 mp/1dom; 

3) biura i budynki administracji – 1mp/30 – 40 m2 

pow. użytkowej; 

4) pomieszczenia o dużej częstotliwości od-

wiedzających (praktyki lekarskie, poczta, biura)  

– 1 mp/20-30 m2 pow. użytkowej; 

5) sklepy do 700 m2 pow. użytkowej  

– 1 mp/30-50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej 

niż 2 mp/na 1 sklep; 

6) boisko sportowe – 1 mp/50 m2 pow. urzą-

dzeń sportowych; 

7) korty tenisowe – 3 mp/1 kort + 1 mp/10-15 

odwiedzających; 

8) restauracje – 1 mp/4-8 m2 pow. sali dla gości; 

9) salony gry – 1 mp/10-20 m2 pow. użytko-

wej sali z maszynami, ale nie mniej niż 3 mp; 

10) hurtownie, przedsiębiorstwa – 1 mp/50-

70 m2 pow. użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione; 

11) magazyny, place magazynowe (składy) – 

1 mp/120 m2 pow. użytkowej lub na 3 osoby 

zatrudnione; 

12) warsztaty samochodowe – 2 mp/1 sta-

nowisko napraw; 

13) myjnie samochodowe – 1 mp/1 stanowi-

sko do mycia. 

 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 24.1. Dopuszcza się trwałą adaptację 

wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbroje-

nia terenu nie kolidujących z zainwestowaniem 

określonym niniejszym planem. 

2. Istniejące i projektowane zainwestowanie 

będzie obsługiwane z istniejących i projektowa-

nych sieci infrastruktury technicznej. 

 

§ 25.1. Zaopatrzenie w wodę do celów byto-

wych, produkcyjno-usługowych oraz przeciwpo-

żarowych siecią komunalną; na terenach plano-

wanej zabudowy wymagana realizacja nowych 

odcinków sieci rozdzielczej. 

2. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do ce-

lów gospodarczych na terenach RM z ujęć wła-

snych. 

 

§ 26.1. Odprowadzenie ścieków komunalnych 

do sieci kanalizacji sanitarnej. Na działkach nie 

objętych siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się lokalizację przydomowych oczyszczalni ście-

ków lub szczelnych zbiorników wybieralnych do 

gromadzenia ścieków pod warunkiem zapewnie-

nia ich odbioru i oczyszczania. 

2. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do 

sieci komunalnej należy podczyścić w urządzeniach 

zakładowych w przypadkach zanieczyszczenia 

przekraczającego dopuszczalne wskaźniki. 

3. Dopuszcza sie budowę nowych przepom-

powni ścieków na wszystkich terenach, w spo-

sób nie kolidujacy z istniejącym i planowanym 

zagospodarowaniem. Dopuszcza się wydzielanie 

działek obejmujacych tereny ich lokalizacji. Do 

przepompowni należy zapewnić stały dostęp. 

4. Odprowadzenie wód opadowych (deszczo-

wych i roztopowych) do istniejących i projekto-

wanych odcinków sieci kanalizacji deszczowej. 

5. Wody opadowe, które mogą być zanie-

czyszczone substancjami ropopochodnymi, należy 

przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 

oczyścić w separatorach. 

6. W razie braku możliwości przyłączenia do 

sieci kanalizacji deszczowej oraz w przypadku 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-

dowej, dopuszcza się odprowadzanie wód opa-

dowych na własny teren nieutwardzony, zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

 

§ 27.1. Ustala się doprowadzenie energii elek-

trycznej do wszystkich terenów przeznaczonych 

do zabudowy. Zasilanie projektowanego zainwe-

stowania z istniejących i projektowanych sieci 

oraz istniejących i projektowanych stacji trans-

formatorowych, na warunkach określonych przez 

dystrybutora. 

2. Dopuszcza sie budowę nowych stacji trans-

formatorowych 15/0,4kV na wszystkich terenach 

w sposób nie kolidujący z istniejącym i planowa-

nym zagospodarowaniem. Dopuszcza się wydzie-

lanie działek stacji transformatorowych, na któ-

rych budynki stacji mogą być sytuowane w odle-

głości 1,5 m od granicy działki. Do stacji należy 

zapewnić stały dostęp. 
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3. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia 

prac remontowych i modernizacyjnych na istnie-

jących odcinkach sieci elektroenergetycznych,  

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Na terenach istniejącego i planowanego za-

inwestowania istniejące napowietrzne linie śred-

niego i niskiego napięcia, kolidujące z istniejąca  

i planowaną zabudową, należy zastąpić liniami 

kablowymi. 

 

§ 28.1. Istniejące sieci teletechniczne nie koli-

dujące z projektowanym zagospodarowaniem – 

do zachowania. 

2. Nie ogranicza się – z zastrzeżeniem § 29 – 

możliwości rozbudowy kablowej sieci telekomu-

nikacyjnej. 

 

§ 29. Ustala się następujące zasady lokalizacji 

nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: 

1) na terenach zabudowy, sieci należy lokali-

zować w liniach rozgraniczających ulic, ciągów 

pieszo-jezdnych, ciągów pieszych, w uzgodnieniu 

z zarządcą drogi, wymaganym na podstawie 

przepisów odrębnych; 

2) poza terenami zabudowy, sieci należy loka-

lizować wzdłuż dróg, z zachowaniem odległości 

określonych w przepisach odrębnych; 

3) dopuszcza się odstępstwa od ustaleń pkt 1 

i 2 w przypadkach uzasadnionych szczegółowymi 

rozwiązaniami technicznymi, zgodne z przepisami 

odrębnymi. 

 

§ 30. Zaopatrzenie w energię cieplną – ze źró-

deł indywiduwalnych. 

 

§ 31.1. Składowanie odpadów komunalnych 

w pojemnikach służących do czasowego groma-

dzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem obo-

wiązku ich segregacji, usytuowanych na dział-

kach budowlanych zgodnie z wymaganiami okre-

ślonymi w przepisach odrębnych i wywóz na 

komunale składowisko odpadów. 

2. Z odpadami przemysłowymi i niebezpiecz-

nymi należy postępować zgodnie z przepisami 

odrębnymi, w szczególności należy zapewnić  

w granicach nieruchomości, gdzie są wytwarzane 

odpowiednie miejsca do ich czasowego składo-

wania i odbiór przez podmioty posiadające odpo-

wiednie zezwolenia. 

 

DZIAŁ II 

Przepisy szczegółowe 

Rozdział 1 

Tereny zabudowy usługowej 

§ 32. 1. Wyznacza się teren usług użyteczno-

ści publicznej, oznaczony na rysunku planu sym-

bolem UC, obejmujący teren istniejącej zabudowy 

usługowej i gospodarczej. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przezna-

cza sie pod usługi użyteczności publicznej, z do-

puszczeniem - uzupełniająco - mieszkania właści-

ciela. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy: 

1) wjazd istniejący; 

2) wyklucza się parcelację terenu; 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z przepisami odrebnymi; 

4) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla terenu: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 70, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 10; 

5) dachy wysokie dwuspadowe, z dopuszcze-

niem dachów płaskich dla części parterowych, 

dobudowanych do budynków podstawowych; 

6) wysokość zabudowy: 

a) budynki usługowe – do trzech kondygnacji, 

lecz nie wiecej niż 11 m, z zastrzeżeniem § 19, 

b) budynki pomocnicze i gospodarcze – jedna 

kondygnacja z możliwością drugiej w poddaszu. 

 

§ 33.1. Wyznacza się tereny usług oświaty, 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1UO, 

2UO, obejmujące tereny istniejącej szkoły i istnie-

jącego przedszkola. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-

la się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z następującymi dopuszczeniami i nakazami: 

1) dopuszcza się uzupełniająco: 

a) terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, 

b) służbowe lokale mieszkalne; 

2) na terenie 1UO należy urządzić ogólnodo-

stępne przejście piesze trasą wskazaną na rysun-

ku planu, z możliwością wykorzystania na ten cel 

dróg wewnętrznych. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się następujące zasady zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wjazdy: 

a) z ulicy 1KDG – istniejące, 

b) z ulic osiedlowych 1 i 2 KDW-O – bez ogra-

niczeń; 

2) wyklucza się parcelację terenów; 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) dla terenu 1UO – zgodne z przepisami od-

rębnymi, 

b) dla terenu 2UO – 5m od linii rozgraniczają-

cej ulicę 1KDW-O; 

4) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla terenu 1UO: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 40, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 25; 
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5) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla terenu 2UO: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 30, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 50; 

6) ustala się następujące zasady kształtowania 

dachów: 

a) na terenie 1UO – dachy wysokie dwuspa-

dowe, z dopuszczeniem dachów płaskich dla czę-

ści parterowych, dobudowanych do budynku 

podstawowego oraz budynków pomocniczych, 

zastrzeżeniem § 19, 

b) na terenie 2UO – dachy niskie, lub wysokie 

dwuspadowe, lub czterospadowe, z dopuszcze-

niem dachów płaskich dla części parterowych, 

dobudowanych do budynku podstawowego oraz 

budynków pomocniczych; 

7) wysokość zabudowy na terenie 1UO: 

a) budynek usługowy – 1 kondygnacja z moż-

liwością drugiej w poddaszu, 

b) budynki pomocnicze i gospodarcze – jedna 

kondygnacja; 

8) wysokość zabudowy na terenie 2UO: 

a) budynek usługowy do dwóch kondygnacji  

z możliwością trzeciej w poddaszu, lecz nie wię-

cej niż 11 m, 

b) budynki pomocnicze i gospodarcze – jedna 

kondygnacja. 

 

§ 34.1. Wyznacza się teren usług publicznych, 

oznaczony na rysunku planu symbolem UI, obej-

mujący teren istniejącej straży pożarnej. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z dopuszczeniem uzupełniająco: 

1) usług handlu, gastronomii i kultury; 

2) służbowych lokali mieszkalnych; 

3) jednego budynku pomocniczego lub po-

mocniczo-gospodarczego. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy: 

1) wjazd istniejący; 

2) wyklucza się parcelację terenu; 

3) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodne z przepisami odrębnymi; 

4) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla terenu: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 70, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 10; 

5) dachy niskie, lub wysokie dwuspadowe, lub 

czterospadowe, z dopuszczeniem dachów pła-

skich dla części parterowych, dobudowanych do 

budynku podstawowego oraz budynku pomocni-

czego lub pomocniczo-gospodarczego; 

6) wysokość zabudowy: 

a) budynek usługowy – do dwóch kondygnacji 

z możliwością trzeciej w poddaszu, lecz nie wię-

cej niż 11 m, 

b) budynek pomocniczy lub pomocniczo-

gospodarczy – jedna kondygnacja. 

 

§ 35.1. Wyznacza się teren usług wyznanio-

wych, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UK, obejmujący teren kościelny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z dopuszczeniem usług przedpogrzebowych. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy: 

1) wjazd istniejący; 

2) wyklucza sie parcelację terenu; 

3) dopuszcza się lokalizację jednego budynku 

pomocniczego; 

4) dla budynku pomocniczego ustala się: 

a) lokalizacja za budynkiem kościoła, 

b) wysokość – 1 kondygnacja, 

c) dach wysoki lub płaski; 

5) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla terenu: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 50, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 30. 

 

§ 36.1. Wyznacza się teren sportu i rekreacji, 

oznaczony na rysunku planu symbolem US, 

obejmujący teren istniejącego boiska. 

2. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza 

się pod urządzenia sportowe i rekreacyjne oraz 

związany z nimi jeden budynek socjalno-sanitarny 

wraz z niezbędnymi pomieszczeniami magazynowo-

gospodarczymi lub magazynowo - gospodarczy,  

z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

a) dopuszcza sie uzupełniająco usługi handlu  

i gastronomii w lokalach wydzielonych w budyn-

ku socjalno-sanitarnym, 

b) co najmniej 80% powierzchni terenu należy 

przeznaczyć na terenowe urządzenia sportowe  

i rekreacyjne oraz zieleń towarzyszącą. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania terenu 

i kształtowania zabudowy: 

1) wjazd z istniejącej ulicy; 

2) wyklucza się parcelację terenu; 

3) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględ-

nić drogę konieczną, zapewniającą dojazd z ulicy 

1KDL do gruntów rolnych, zgodnie z rysunkiem 

planu; 

4) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

zgodne z przepisami odrębnymi; 

5) dach wysoki symetryczny, dwuspadowy 

lub czterospadowy, alternatywnie dopuszcza się 

dach płaski; 
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6) wysokość zabudowy jedna kondygnacja  

z możliwością drugiej w poddaszu. 

 

Rozdział 2 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 37.1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1MU, 2MU, obejmujące istnie-

jącą i planowaną zabudowę wzdłuż ulic: Głównej 

(1MU) i Powstańców Śląskich (2MU). 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-

ną oraz usługi użyteczności publicznej z dopusz-

czeniem uzupełniająco: 

1) budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

do 4 lokali mieszkalnych; 

2) na terenie 1MU – usług technicznych. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się następujące zasady zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wjazdy z istniejących ulic; 

2) dopuszcza się parcelację: 

a) terenów 1MU – zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w § 9, 

b) terenów 2MU – zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w § 39 ust. 5 pkt 4, 5, 6 i 7; 

3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

można realizować w formie wolnostąjącej i bliź-

niaczej; 

4) ustala się linię zabudowy: 

a) zgodnie z rysunkiem planu, 

b) na terenach bez określonej na rysunku planu 

linii zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla działek budowlanych: 

a) max. wskaźnik powierzchni zabudowy – 55, 

b) min. wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 25; 

6) teren pomiędzy linią rozgraniczającą a linią 

zabudowy, poza niezbędnymi dojściami, dojaz-

dami i parkingami, przeznaczyć na urządzenie 

zieleni ozdobnej; 

7) ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy dla budynków podstawowych, tj. miesz-

kalnych, mieszkalno-usługowych i usługowych: 

a) wysokość – do dwóch kondygnacji z możliwo-

ścią trzeciej w poddaszu, lecz nie więcej niż 11 m, 

b) dachy budynków – wysokie, symetryczne, 

dwuspadowe lub czterospadowe z główną kaleni-

cą, jak na rysunku planu, a w przypadku braku 

określenia na rysunku planu – w nawiązaniu do 

budynku sąsiedniego, określonego na rysunku 

planu jako budynek „do zachowania”; dopuszcza 

się dachy płaskie dla parterowych części dobu-

dowanych; 

8) ustala się następujące zasady kształtowania 

zabudowy dla budynków gospodarczych i po-

mocniczych: 

a) wysokość – jedna kondygnacja, 

b) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku podstawowego. 

 

§ 38.1. Wyznacza się tereny zabudowy mie-

szanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej 

i zagrodowej, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem MM, obejmujące istniejącą zabudowę 

wzdłuż istniejących ulic. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się pod zabudowę, jak na terenach 1MU oraz 

pod zabudowę zagrodową z ograniczeniem cho-

wu i hodowli zwierząt gospodarskich do 25 DJP 

w granicach jednej nieruchomości. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się zasady zagospodarowania terenu  

i kształtowania zabudowy, jak dla terenów 1MU 

(§ 37 ust. 3) z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dla budynków gospodarczych i inwentar-

skich w zabudowie zagrodowej ustala się nastę-

pujące zasady kształtowania zabudowy: 

1) wysokość – jedna kondygnacja z możliwo-

ścią drugiej w poddaszu; 

2) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku mieszkalnego; dopuszcza się dachy niskie 

oraz jednospadowe z wyjątkiem budynków usy-

tuowanych w linii zabudowy. 

 

§ 39.1. Wyznacza sie tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 1MN, 2MN, obejmujące 

istniejącą zabudowę rozproszoną (1MN) oraz ist-

niejacą i planowaną zabudowę jednorodzinną  

w ciągach istniejących ulic (2MN). 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-

ną z dopuszczeniem uzupełniająco: 

1) na terenach 1MN – usług technicznych oraz 

mniejszych warsztatów samochodowych; 

2) na terenach 2MN − budynków mieszkal-

nych wielorodzinnych do trzech lokali mieszkal-

nych. 

3. Usługi, dopuszczone w ust. 2 pkt 1, można 

prowadzić w warsztatach zlokalizowanych w gra-

nicach jednej działki budowlanej z budynkiem 

mieszkalnym. 

4. Na terenach 2MN, w lokalach użytkowych, 

wydzielonych w budynkach mieszkalnych jedno-

rodzinnych na podstawie przepisów odrębnych, 

dopuszcza się wyłącznie działalność nie kolidujacą 

z funkcją mieszkaniową. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się następujące zasady zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wjazdy na działki bezpośrednio z istnieją-

cych ulic i dróg oraz planowanych ciągów pieszo-

jezdnych; 
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2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

można realizować w formie wolnostojącej i bliź-

niaczej; 

3) nowe działki budowlane należy wydzielać 

zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością zmiany 

szerokości wydzielanych działek, przy zachowa-

niu warunków określonych w pkt 4, 5 i 6; 

4) powierzchnia działek: 600 - 1500 m²; 

5) szerokość frontów nowych działek budow-

lanych: 

a) 18 - 30 m – dla działek przeznaczonych pod 

budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące 

lub budynki mieszkalne wielorodzinne, 

b) 9 - 18 m – dla działek przeznaczonych pod 

budynki mieszkalne jednorodzinne bliźniacze; 

6) dopuszcza się zwiększenie wielkości usta-

lonych w pkt 4 i 5, w przypadkach uzasadnio-

nych istniejącymi warunkami terenowymi, w 

szczególności dopuszcza się większe szerokości 

frontów działek w przypadku działek o głębokości 

mniejszej niż 30 m, przy czym w przypadku dzia-

łek o nieregularnym kształcie przyjmuje się śred-

nią głębokość; 

7) na działkach z równoległymi granicami 

bocznymi, budynki należy sytuować ścianami 

bocznymi równolegle do tych granic; 

8) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu; 

9) teren pomiędzy linią rozgraniczającą, a linią 

zabudowy, poza niezbędnymi dojściami i dojaz-

dami, przeznaczyć na urządzenie zieleni ozdobnej 

oraz przy obiektach usługowych, miejsca parkin-

gowe dla klientów; 

10) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla działek budowlanych: 

a) max. % zabudowanej powierzchni działki – 30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej – 50; 

11) ustala się następujące zasady kształtowa-

nia budynków mieszkalnych: 

a) wysokość – do dwóch kondygnacji, lecz nie 

więcej niż 9 m; dopuszcza sie wyższe budynki 

tylko w nawiązaniu do sąsiednich budynków 

określonych na rysunku planu jako „budynki do 

zachowania”, 

b) dachy wysokie, symetryczne, dwuspadowe 

lub czterospadowe, z kierunkiem głównej kalenicy 

jak na rysunku planu, a w przypadku braku okre-

ślenia kierunku głównej kalenicy dachu na rysun-

ku planu – z kierunkiem nawiązującym do budyn-

ku sąsiedniego „do zachowania”; dopuszcza się 

dachy płaskie dla dobudowanych części partero-

wych; 

12) ustala się następujące zasady kształtowa-

nia budynków gospodarczych i warsztatowych: 

a) wysokość – jedna kondygnacja, 

b) dachy takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku mieszkalnego. 

 

§ 40.1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami: 3MN, 4MN, obejmujące 

tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się pod nowe zespoły zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej z urządzeniami infrastruktury 

technicznej, związanej z tą zabudową, z dopusz-

czeniem zieleńców i placów zabaw oraz miejsc do 

parkowania samochodów osobowych przy pla-

nowanych ulicach. 

3. W lokalach użytkowych, wydzielonych  

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na 

podstawie przepisów odrębnych, dopuszcza się 

wyłącznie działalność nie kolidującą z funkcją 

mieszkaniową. 

4. Ustala się obowiązek realizacji projektowa-

nych ulic i infrastruktury technicznej równolegle 

lub wyprzedzająco w stosunku do realizacji zabu-

dowy mieszkaniowej. Infrastruktura techniczna 

powinna obejmować sieci: wodociągową, kanali-

zacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenerge-

tyczną. 

5. Do czasu zrealizowania inwestycji, o któ-

rych mowa w ust. 2, dopuszcza się realizację 

nowej zabudowy na działkach dostępnych bezpo-

średnio z istniejących ulic. 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

ustala się następujące zasady zagospodarowania 

terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wjazdy na działki bezpośrednio z istnieją-

cych i planowanych ulic; 

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

można realizować w formie wolnostojącej i bliź-

niaczej; 

3) nowe działki budowlane należy wydzielać 

zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością zmiany 

szerokości działek przy zachowaniu warunków 

określonych w pkt 4, 5 i 6; 

4) dla nowych działek budowlanych, przezna-

czonych pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną ustala się powierzchnię: 600 - 1200 m²; 

5) szerokość frontów nowych działek budow-

lanych: 

a) 18 - 30 m – dla działek przeznaczonych pod 

budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące, 

b) 9 - 18 m – dla działek przeznaczonych pod 

budynki mieszkalne jednorodzinne bliźniacze; 

6) dopuszcza sie zwiększenie wielkości ustalo-

nych w pkt 4 i 5, w przypadkach uzasadnionych 

istniejącymi warunkami terenowymi, w szczegól-

ności dopuszcza się większe szerokości frontów 

działek, w przypadku działek o głębokości mniej-

szej niż 30 m; 

7) na działkach z równoległymi granicami 

bocznymi budynki należy sytuować ścianami 

bocznymi równolegle do tych granic; 
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8) na pozostałych działkach budynki należy sy-

tuować ścianami bocznymi równolegle do ścian 

bocznych budynku sąsiedniego; 

9) ustala się linie zabudowy zgodnie z rysun-

kiem planu, z uwzględnieniem pkt 14; 

10) teren pomiedzy linią rozgraniczającą, a li-

nią zabudowy, poza niezbędnymi dojściami i do-

jazdami, przeznaczyć na urządzenie zieleni ozdob-

nej; 

11) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla działek budowlanych z zabudową 

wolnostojącą: 

a) max. % zabudowanej powierzchni działki – 20, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej – 60; 

12) ustala się następujące wskaźniki urbani-

styczne dla działek budowlanych z zabudową 

bliźniaczą: 

a) max. % zabudowanej powierzchni działki – 30, 

b) min. % powierzchni biologicznie czynnej – 50; 

13) ustala się następujące zasady kształtowa-

nia budynków mieszkalnych: 

a) wysokość – jedna kondygnacja nadziemna  

z możliwością drugiej w poddaszu, lecz nie więcej 

niż 9 m, z zastrzeżeniem pkt 14, 

b) szerokość elewacji frontowych: 9 - 13 m, 

c) dachy wysokie, dwuspadowe lub wielospa-

dowe, symetryczne, z kierunkiem głównej kaleni-

cy określonym na rysunku planu, 

d) wysokość górnej krawędzi elewacji fronto-

wej: 3,5 - 4 m, mierząc od naturalnego poziomu 

terenu przy głównym wejściu do budynku do 

dolnej krawędzi głównej połaci dachu, 

e) dopuszcza się doświetlenia pionowe w po-

łaciach dachowych na długości nie przekraczają-

cej łącznie połowy długości połaci, oraz okna po-

łaciowe bez ograniczeń; 

14) na terenach 4MN, w przypadku lokalizacji 

budynków w linii zabudowy ul. Głównej, dopusz-

cza się dwie kondygnacje z możliwością trzeciej 

w poddaszu, lecz nie wiecej niż 11 m; pokazane 

na tym terenie obowiązujące linie zabudowy nale-

ży traktować alternatywnie; 

15) dopuszcza się lokalizację przy każdym bu-

dynku mieszkalnym jednego budynku gospo-

darczego, z następującymi warunkami: 

a) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 m², 

b) wysokość – jedna kondygnacja o wysoko-

ści pomieszczeń do 2,4 m, 

c) poziom posadzki – do 30 cm nad poziomem 

terenu, 

d) dach takiego samego rodzaju jak dach bu-

dynku mieszkalnego. 

 

§ 41.1. Wyznacza się tereny ogrodów z do-

puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

RO/MN. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza 

się pod uprawy sadowniczo-ogrodnicze, w tym pod 

szkłem i pod folią, z dopuszczeniem budynków 

gospodarczych, wiat, altan i urządzeń niewyma-

gających pozwolenia na budowę. 

3. Dopuszcza sie zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną pod warunkiem wydzielenia uprzednio 

działki budowlanej zgodnie z warunkami określony-

mi w § 9 oraz § 40 ust. 6 pkt 4, 5 i 6. 

4. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 3, 

stosuje się odpowiednio zasady zagospodarowa-

nia i kształtowania zabudowy jak dla terenów 

3MN określone w § 40 ust. 6. 

 

Rozdział 3 

Tereny użytkowane rolniczo 

§ 42.1. Wyznacza się tereny zabudowy za-

grodowej, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza się pod zabudowę zagrodową z następujący-

mi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się usługi agroturystyczne; 

2) dopuszcza się chów i hodowlę zwierząt go-

spodarskich o łącznej obsadzie w granicach jed-

nego gospodarstwa: 

a) na terenach 1RM – do 40 DJP, 

b) na terenach 2RM – do 60 DJP w przypadku 

bydła i do 40 DJP w przypadku pozostałych zwie-

rząt, 

c) na terenie 3RM – do 200 DJP w przypadku 

bydła i do 60 DJP w przypadku pozostałych zwie-

rząt; 

3) na terenie 4RM wyklucza sią chów i ho-

dowlę zwierząt. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-

la się zasady zagospodarowania terenu i kształto-

wania zabudowy jak dla terenów 1MU określone  

w § 37 ust. 3, z wykluczeniem parcelacji terenów, 

oraz jak dla terenów MM określone w § 38 ust. 4. 

 

§ 43.1. Wyznacza się tereny rolnicze, ozna-

czone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 

4R, obejmujące grunty rolne, w tym głównie: 

grunty orne (1R), użytki zielone (2R) oraz użytki 

zielone na zapleczu istniejących gospodarstw 

rolnych (3R, 4R). 

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

ustala się zachowanie dotychczasowego przezna-

czenia z następującymi dopuszczeniami i ograni-

czeniami: 

1) dopuszcza się, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3: 

a) lokalizację sieci komunalnej infrastruktury 

technicznej z urządzeniami towarzyszącymi, nie-

zbędnych dla obsługi istniejącej i planowanej za-

budowy, 

b) lokalizację projektowanej linii elektroenerge-

tycznej 15kV (według orientacyjnego przebiegu 

pokazanego na rysunku planu), 
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c) utwardzanie istniejących dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych, 

d) realizowanie melioracji odwadniających w ra-

mach racjonalnej gospodarki rolnej, przy zachowa-

niu reżimów wilgotnościowych terenów łąk, 

e) urządzanie zieleni sródpolnej oraz zieleni 

towarzyszącej ciekom wodnym i rowom meliora-

cyjnym, 

f) na terenach 2R – urządzanie stawów ho-

dowlanych na warunkach określonych w przepi-

sach odrębnych, z zastrzeżeniem § 15 pkt 5, 

g) na terenach 1R – lokalizację wiat magazy-

nowych związanych z gospodarstwem rolnym, 

h) na terenie 3R – budynki gospodarcze i urzą-

dzenia wchodzące w skład gospodarstw rolnych  

i służące wyłącznie produkcji rolniczej, oraz chów 

i hodowlę bydła w technologii wysokościółkowej 

o łącznej obsadzie w granicach jednego gospo-

darstwa do 200 DJP, 

i) na terenie 4R – budowle rolnicze na potrze-

by chowu i hodowli, o której mowa w lit. h  

z zastrzeżeniem § 15 pkt 5; 

2) na terenach 2R i 4R gospodarka rolna i inne 

dopuszczone w pkt 1 przedsięwzięcia, powinny być 

podporządkowane ochronie środowiska, w szcze-

gólności ochronie wód oraz zieleni towarzyszącej 

ciekom wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin chronio-

nych; 

3) dla dopuszczonych na terenie 3R budynków 

ustala się kolorystykę jasną, pastelową z dopusz-

czeniem: 

a) kolorów: czerwieni ceglastej, brązów i sza-

rości – dla dachów, 

b) koloru zielonego – dla budynków wykoń-

czonych płytami z blachy; 

4) rezerwuje się pasy terenów o szer. 25 m 

pod lokalizację obwodnic drogowych oraz pasy 

terenów na rozbudowę istniejących dróg zgodnie 

z rysunkiem planu, dla których stosuje się przepis 

§ 22 ust. 5 i 6. 

 

Rozdział 4 

Tereny zieleni i wód 

§ 44.1. Wyznacza się teren lasu, oznaczony 

na rysunku planu symbolem ZL, obejmujący grun-

ty leśne niezabudowane. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 

z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację: 

a) urządzeń związanych z gospodarką leśną, 

b) urządzeń turystyki i wypoczynku, bez zmia-

ny przeznaczenia terenu, w uzgodnieniu z właści-

cielem (zarządcą) terenu. 

 

§ 45.1. Wyznacza się teren planowanych za-

lesień, oznaczony na rysunku planu symbolem 

ZLp, obejmujący grunty rolne przeznaczone do 

zalesienia. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania: 

1) do zalesiania należy wykorzystywać gatunki 

drzew zgodnie z siedliskiem; 

2) należy zachować istniejące drogi polne i le-

śne. 

 

§ 46.1. Wyznacza się tereny zieleni urządzo-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZP, 

2ZP. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, przezna-

cza sie na zieleń urządzoną z dopuszczeniem sieci 

komunalnej infrastruktury technicznej i urządzeń 

im towarzyszących, niezbędnych dla obsługi ist-

niejącej i planowanej zabudowy. 

3. Na terenie 1ZP należy urządzić zieleń o funk-

cji ozdobnej i izolacyjnej oraz ogólnodostępne 

przejście piesze trasą wskazaną na rysunku planu. 

4. Na terenie 2ZP należy urządzić zieleń o funk-

cji ozdobnej w sposób nie kolidujący z istniejącą 

infrastrukturą techniczną. 

 

§ 47.1. Wyznacza się tereny wód powierzch-

niowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 

WS, obejmujące istniejące ważniejsze cieki wodne. 

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

ustala się zachowanie dotychczasowego przezna-

czenia, z dopuszczeniem remontów, przebudowy 

i budowy budowli regulacyjnych, z zastrzeżeniem 

§ 15 pkt 2, 3 i 4. 

 

Rozdział 5 

Tereny infrastruktury technicznej 

§ 48.1. Wyznacza się teren urządzeń elektro-

energetycznych, oznaczony na rysunku planu 

symbolem E, obejmujący istniejącą stację trans-

formatorową. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia. 

 

§ 49.1. Wyznacza się teren urządzeń wodnych, 

oznaczony na rysunku planu symbolem WG, obej-

mujący teren istniejącego zbiornika z rowem do-

prowadzającym wodę. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia. 

3. Możliwe zmiany zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem terenu, z zastrzeżeniem § 15 

pkt 5. 

4. Niezainwestowaną część terenu zagospoda-

rować zielenią. 
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Rozdział 6 

Tereny komunikacji 

§ 50.1. Wyznacza się teren placu publicznego, 

oznaczony na rysunku planu symbolem KPP. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące warunki zagospodarowania: 

1) teren przeznacza się na reprezentacyjny 

plac wiejski; 

2) zagospodarowanie terenu, w tym budowę 

nawierzchni i obiektów małej architektury oraz 

urządzenie zieleni, należy wykonać w oparciu  

o jeden kompleksowy projekt zagospodarowania 

terenu; 

3) wyklucza się lokalizację nośników reklamo-

wych, poza okazjonalnymi związanymi z impre-

zami organizowanymi w budynku straży pożarnej; 

4) dopuszcza się: 

a) lokalizację tymczasowych obiektów usłu-

gowo-handlowych tylko w ramach okazjonalnych 

kiermaszów, 

b) lokalizację sezonowych „ogródków gastro-

nomicznych” bez obiektów kubaturowych. 

 

§ 51. Wyznacza się tereny dróg i ulic głów-

nych oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDG, 2KDG, w ciągach dróg powiatowych,  

z następującymi warunkami: 

1) szerokość pasów drogowych istniejąca; 

2) przekroje: 

a) 1KDG – uliczne, 

b) 2KDG – drogowe; 

3) szerokość jezdni i chodników – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

 

§ 52. Wyznacza się tereny dróg i ulic lokal-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 2KDL z następującymi warunkami:  

1) szerokość pasów drogowych istniejąca; 

2) przekroje: 

a) 1KDL – uliczne, 

b) 2KDL – drogowe; 

3) szerokość jezdni i chodników – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

 

§ 53.1. Wyznacza się tereny ulic dojazdo-

wych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1KDD, 2KDD, w tym istniejących (1KDD) i pro-

jektowanych (2KDD). 

2. Dla ulic 1KDD ustala się następujące wa-

runki: 

1) szerokość pasów drogowych istniejąca; 

2) szerokość jezdni i chodników – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

3. Dla ulic 2KDD ustala się następujące wa-

runki: 

1) szerokość pasów drogowych – 10 m; 

2) szerokość jezdni i chodników – zgodnie  

z przepisami odrębnymi. 

§ 54.1. Wyznacza się tereny publicznych cią-

gów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 1KDP, 2KDP, w tym 1KDP w gra-

nicach istniejących dróg i ulic oraz 2KDP w grani-

cach projektowanych. 

2. Dla ciągów ustala się następujące warunki: 

1) szerokość pasów drogowych: 

a) 1KDP – istniejąca, 

b) 2KDP – 5 – 6 m; 

2) zaleca się wykonanie nawierzchni w jednym 

poziomie, różnicując pasy ruchu kołowego i pie-

szego kolorem i fakturą nawierzchni, bez wydzie-

lania jezdni krawężnikami. 

 

§ 55.1. W uzupełnieniu sieci dróg publicznych, 

wyznacza się tereny ulic i dróg wewnętrznych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, 

w tym: 

1) ulic osiedlowych − 1KDW-O (istniejące) 

oraz 2KDW-O i 3KDW-O (projektowane); 

2) dróg rolniczych − KDW-R. 

2. Dla ulic KDW-O ustala się następujące wa-

runki, z zastrzeżeniem ust. 3: 

1) szerokość w liniach rozgraniczajacych – 10 m; 

2) przekroje uliczne; 

3) szerokość jezdni – 5 m; 

4) szerokość chodników − min. 1,5 m. 

3. Dla ulicy 3KDW-O dopuszcza się alterna-

tywnie następujące warunki, jeśli, ze względów 

funkcjonalnych, technicznych lub ekonomicznych, 

nie będzie możliwe skanalizowanie istniejącego 

rowu odwadniającego: 

1) zachować istniejący rów z możliwością jego 

obudowy nie utrudniającej spływu wód; 

2) pozostałą część terenu urządzić jako ciąg 

pieszo-jezdny o szerokości nie mniejszej niż 5 m, 

z wjazdami na projektowane działki; 

3) dopuszcza się szerokość w liniach rozgrani-

czających większą niż 10 m, jeśli z rozwiązań tech-

nicznych wyniknie, że jest to niezbędne dla spełnie-

nia warunków, o których mowa w pkt 1 i 2. 

4. Dla dróg rolniczych KDW-R ustala się wa-

runki: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szerokość utwardzonych pasów jezdnych 

− min. 4 m. 

 

§ 56.1. Wyznacza się tereny ciągów pieszych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KP, 

2KP. 

2. Ciągi przeznacza się: 

1) 1KP − wyłącznie dla ruchu pieszego; 

2) 2KP − dla ruchu pieszego; dopuszcza się 

wykorzystanie na dojazd do dwóch działek budow-

lanych, możliwych do wydzielenia na terenach 

RO/MN, pod warunkiem ust. 3 pkt 1 litera b.  

3. Dla ciągów ustala się warunki: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
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a) 1KP − zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 2KP − istniejąca w przypadku wyłącznie 

ruchu pieszego; w przypaku wykorzystania na 

dojazd do działek budowlanych − min. 5 m; 

2) nawierzchnia z drobnych elementów beto-

nowych lub kamiennych, przy czym ciąg 2KP − 

w przypadku poszerzenia i wykorzystywania na 

dojazd − powinien mieć nośność nawierzchni 

dostosowaną do ruchu samochodów obsługi ko-

munalnej. 

 
DZIAŁ III 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 57. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od 

wzrostu wartości nieruchomości − w granicy 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami literowymi:  

- UK, UI, UC, US − w wysokości 30%, 

- MN − w wysokości 20%, 

- MU, MM − w wysokości 25%, 

- RM − w wysokości 20%, 

- RO/MN − w wysokości 20%, 

- dla pozostałych terenów ustala się stawkę 

procentową − w wysokości 0%. 

 

§ 58. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały obowią-

zuje dotychczasowy sposób ich zagospodarowa-

nia i użytkowania, chyba że przepisy szczegółowe 

stanowią inaczej. 

 

§ 59. Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się odpowiednio przepisy 

odrębne. 

 

§ 60. Traci moc uchwała Nr V/23/2003 Rady 

Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 stycz-

nia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Strzelce Opolskie dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej (byłe szkoły) we wsiach Osiek, 

Warmatowice, Grodzisko, Kalinów, Kalinowice,  

w części dotyczącej terenu objętego niniejszym 

planem. 

§ 61. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Strzelec Opolskich. 

 

§ 62. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej 

w Strzelcach Opolskich  

Teresa Smoleń 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr LIV/425/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 października 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu 

 

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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), Rada 

Miejska rozstrzyga, co następuje: 

 

§ 1. Rozstrzygnięciu podlegają uwagi nie-

uwzględnione, zgłoszone do projektu miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-

ny Strzelce Opolskie dla wsi Grodzisko wniesione 

w trybie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym, zwanej dalej ustawą. 

 

§ 2. W wyniku wyłożenia do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie 

dla wsi Grodzisko w dniach od 12 lipca 2010 r. 

do 9 sierpnia 2010 r., oraz w wyznaczonym ter-

minie do dnia 23 sierpnia 2010 r., złożone zostały 

do projektu planu nastepujące uwagi, które nie 

zostały uwzględnione: 

1) uwaga dotycząca działki nr 549/1: działka 

ta jest użytkiem rolnym i nie powinno być tam 

drogi, ponieważ nigdy tam jej nie było (poz. 1 na 

liście nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza); 

2) uwaga dotycząca działki nr 698: przezna-

czyć w całości działkę pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną z usługami bytowymi (poz. 2 

na liście nieuwzględnionych uwag przez Burmi-

strza); 

3) uwaga dotycząca działki nr 710: przezna-

czyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

2MN (poz. 3 na liście nieuwzględnionych uwag 

przez Burmistrza); 

4) uwaga dotycząca działek nr 286/2 i 281: 

dopuszczenie chowu lub hodowli bydła do 150-

200 DJP i zabudowy gospodarczo-inwentarskiej 

związanej z tą hodowlą (poz. 4 na liście nie-

uwzględnionych uwag przez Burmistrza); 

5) uwaga dotycząca działki nr 174/5: zmniej-

szyć szerokość tego ciągu, tak aby na całej sze-

rokości miał jednakową szerokość i przeznaczyć 

ten teren pod MM (przy działkach 354/2 i 355)  

w sposób umożliwiający dokonanie później po-

działu. Wjazd na posesje na działki 354/2 i 355 

bezpośrednio z ulicy Głównej (poz. 5 na liście 

nieuwzględnionych uwag przez Burmistrza). 

 

§ 3. Burmistrz Strzelec Opolskich, po prze-

prowadzeniu analizy stanu faktycznego i prawne-

go, w dniu 13 października 2010 r. (protokół  

nr 159/10) dokonał rozstrzygnięcia, o którym 

mowa w art. 17 pkt 12 ustawy, odrzucając  

w całości uwagi o których mowa w § 2 pkt 1, 2, 

4 i 5 oraz odrzucając w części uwagę o której 

mowa w § 2 pkt 3. Jednocześnie skierował uwa-

gi do rozpatrzenia przez Radę Miejską. 

 

§ 4. Po rozpatrzeniu sprawy i zapoznaniu się  

z rozstrzygnięciem Burmistrza, Rada Miejska  

w Strzelcach Opolskich postanawia: 

1) odrzucić w całości uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 1, o likwidację drogi planowanej na 

działce nr 549/1, jako nie znajdującą merytorycz-

nego uzasadnienia − planowana droga jest nie-

zbędna dla obsługi komunikacyjnej istniejącej 

zabudowy na działce ozn. nr ewid. gruntu 677; 

2) odrzucić w całości uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 2, o przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową całej działki nr 698, jako niezgodną 

z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce 

Opolskie", ponieważ jest to obszar rolny R2  

w granicach urbanizacji i kształtowania zwartej 

zabudowy wsi, co oznacza, że teren ten można 

przeznaczyć pod zabudowę po zabudowaniu ob-

szarów M2 na zasadzie kontynuacji, inaczej nie 

będzie to zabudowa zwarta tylko rozproszona; 

3) odrzucić w części uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 3, o przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową działki nr 710 − poza częścią przy-

legającą do drogi − jako niezgodną z ustaleniami 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Strzelce Opol-

skie". Działka zlokalizowana jest na obszarze rol-

nym R2 w granicach urbanizacji i kształtowania 

zwartej zabudowy wsi, co oznacza, że teren ten 

można przeznaczyć pod zabudowę po zabudowa-

niu obszarów M2 na zasadzie kontynuacji, inaczej 

nie będzie to zabudowa zwarta tylko rozproszona; 

4) odrzucić w całości uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 4, o dopuszczenie na działkach  

nr 286/2 i 281 chowu i hodowli bydła do 150-

200 DJP, jako niezgodną z ustaleniami "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie", ponie-

waż jest to obszar mieszkaniowo - usługowy M4 

oraz obszar korytarzy i sięgaczy ekologicznych  

o znaczeniu lokalnym - chroniony E4; 

5) odrzucić w całości uwagę, o której mowa  

w § 2 pkt 5, o zmniejszenie szerokości ciągu 

pieszego na działce nr 174/5, jako nie znajdującą 
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merytorycznego uzasadnienia i negatywnie zaopi-

niowaną przez Radę Sołecką w Grodzisku. Działka 

ozn. nr ewid. gruntu 174/5 stanowi nierucho-

mość gminną. Proponowana zmiana utrudni ob-

sługę komunikacyjną działek 354/2 i 355 oraz 

pogorszy warunki użytkowania budynku miesz-

kalnego usytuowanego w granicy ciągu pieszego 

na działce ozn. nr ewid. gruntu 351. 

 

§ 5. Lista nieuwzględnionych uwag oraz wykaz 

uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmistrza został 

załączony do dokumentacji formalno-prawnej planu. 

 

§ 6. Niniejsze rozstrzygnięcie nie wywołuje 

skutków polegających na konieczności ponowie-

nia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy. 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr LIV/425/10 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 27 października 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowią-

cych zadania własne gminy, zapisanych w planie 

oraz o zasadach ich finansowania 

 

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, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043), w związ-

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

1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany:  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

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

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146  

i Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 

oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 

835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620), Rada 

Miejska w Strzelcach Opolskich rozstrzyga, co 

następuje:  

 

§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy. 

 

1. W planie zapisane zostały następujące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy: 

1) dwie ulice dojazdowe, dwa ciągi pieszo-

jezdne oraz pięć placów do zawracania na zakoń-

czeniu ulic i dróg nieprzelotowych − niezbędne 

dla obsługi komunikacyjnej istniejącej i planowa-

nej zabudowy; 

2) nowe odcinki sieci wodociągowej i sieci ka-

nalizacji sanitarnej niezbędne dla obsługi plano-

wanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

w granicach terenów 3MN. 

2. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie 

etapowo. Wykup terenów pod drogi nastąpi  

w trybie przepisów z zakresu gospodarki nieru-

chomościami, a realizacja inwestycji − poprzez 

tryb zamówień publicznych. 

 

§ 2. Zasady finansowania, zapisanych w pla-

nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Źródłem finansowania inwestycji, o których mo-

wa w § 1 będą: 

1) dochody własne gminy, 

2) dotacje, 

3) kredyty, pożyczki preferencyjne, 

4) środki pomocowe UE, 

5) środki prywatne (porozumienia publiczno-

prywatne). 

15 
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UCHWAŁA NR LIII/414/10 

 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH 

 

 z dnia 26 października 2010 r. 

  

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen posiłków  

w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zdzieszowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 

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

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 

230, Nr 106, poz. 675) w związku art. 14 ust. 5 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 

Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 

1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400  

i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 

1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 

oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, 

Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, 

poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, 

poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 

Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,  

Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 

Poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, 

poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,  

Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Zdzieszowi-

cach uchwala co następuje:  

 

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez Gminę Zdzieszowice 

w zakresie realizacji programów wychowania 

przedszkolnego, obejmujących podstawę progra-

mową wychowania przedszkolnego, o której mo-

wa w odrębnych przepisach, realizowane są bez-

płatnie w godzinach od 7:30 do 13:00, w wymia-

rze 5 godzin dziennie. 

 

§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszko-

la w czasie przekraczającym wymiar zajęć pod-

stawy programowej wychowania przedszkolnego 

są odpłatne. 

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki obejmuje w szczególności: 

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające 

rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zaintere-

sowania; 

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne  

i teatralne uzdolnienia dzieci; 

3) gry i zabawy wspomagające rozwój rucho-

wy dzieci; 

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój 

emocjonalny i społeczny dzieci; 

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku 

i potrzeb dzieci; 

6) zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz in-

ne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci; 

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji  

i programów autorskich poszerzających podstawę 

programową. 

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których 

mowa w § 2 ust. 1, ustala się opłatę w wysoko-

ści 0,1% aktualnie obowiązującej stawki mini-

malnego wynagrodzenia w rozumieniu ustawy  

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

 

§ 3.1. Szczegółowy zakres realizowanych 

przez przedszkole świadczeń i odpłatności, o któ-

rych mowa w § 2 określa umowa cywilnoprawna 

zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a ro-

dzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 

2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o któ-

rych mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc od-

powiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez 

zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 

zajęć podstawy programowej wychowania przed-

szkolnego. Opłata pobierana jest w pełnych zło-

tych. 

3. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza 

więcej niż jedno dziecko z danej rodziny za jedno 

pobiera się opłaty, o których mowa w § 2 w pełnej 

wysokości, za każde następne w wysokości 50%. 

 

§ 4.1. Opłata, o której mowa w § 2, nie obej-

muje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć 
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dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodzi-

ców przez inne niż przedszkole podmioty. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywie-

nia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w 

porozumieniu z organem prowadzącym, z zasto-

sowaniem obowiązujących w tym zakresie prze-

pisów. 

 

§ 5.1. Opłaty o których mowa w § 2 oraz § 3, 

wnosi się z góry do 20 dnia każdego miesiąca. 

2. Opłaty pobrane z góry w przypadku nieobec-

ności dziecka w przedszkolu są rozliczane podczas 

pobierania płatności za następny miesiąc. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVI/116/07 Rady 

Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 

2007 r. w sprawie opłat za świadczenia usług 

wykraczających poza realizację podstaw progra-

mowych wychowania przedszkolnego w przed-

szkolach i oddziałach przedszkolnych oraz cen 

posiłków w przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Zdzieszowice. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Zdzieszowic. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2011. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  

Monika Wąsik-Kudla 
16
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INFORMACJA NR GK.AK.7436-85/09 

STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali  

 

Starosta Opolski na podstawie art. 24a ust. 8 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geode-

zyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ogłasza że z dniem 

05.11.2010 r. projekt operatu opisowo – karto-

graficznego z modernizacji ewidencji gruntów  

i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrę-

bów Kadłub Turawski i Zakrzów Turawski, gmina 

Turawa stał się operatem ewidencji gruntów  

i budynków obrębów Kadłub Turawski i Zakrzów 

Turawski, gmina Turawa Zgodnie z art. 24a ust. 9 

wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu 

prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji 

gruntów i budynków ujawnione w operacie opi-

sowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od 

dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Opolskiego 

zarzuty do tych danych. 

 

 Starosta Opolski  

Henryk Lakwa 
17
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INFORMACJA NR GK.I.RŁ.7436-87/10 

STAROSTY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

przyjęcia operatu opisowo-kartograficznego oraz założenia ewidencji budynków i lokali  

 

Starosta Opolski na podstawie art. 24a ust. 8 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geode-

zyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ogłasza że z dniem 

30.09.2010 r. projekt operatu opisowo – karto-

graficznego z modernizacji ewidencji gruntów  

w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali 

dla obrębów Goszczowice, Ligota Tułowicka, 

Sarbiszowice, Szydłów i Tułowice gmina Tułowi-

ce, stał się operatem ewidencji gruntów i budyn-

ków obrębów Goszczowice, Ligota Tułowicka, 

Sarbiszowice, Szydłów i Tułowice gmina Tułowi-

ce. Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej 

ustawy każdy, czyjego interesu prawnego doty-

czą dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn-

ków ujawnione w operacie opisowo - kartogra-

ficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłosze-

nia zgłaszać do Starosty Opolskiego zarzuty do 

tych danych. 

 

 Starosta Opolski  

Henryk Lakwa 
18
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POROZUMIENIE 

 

 z dnia 13 września 2010 r. 

  

 

zawarte pomiędzy  

Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim 

– zwanym w treści porozumienia Wojewodą, 

reprezentowanym przez Wicewojewodę Opol-

skiego Antoniego Jastrzembskiego  

a 

Gminą Chrząstowice, zwaną w treści porozu-

mienia Gminą, reprezentowaną przez Wójta - He-

lenę Rogacką. 

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 31, poz. 206) oraz art. 44 ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasa-

dach postępowania w sytuacjach zagrożenia bez-

pieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na 

rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 

343 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

postanawia się, co następuje.  

 

§ 1.1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmu-

je, na zasadach określonych niniejszym porozu-

mieniem zadanie polegające na wydawaniu  

w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do 

zakupu paliw, o których mowa w art. 44 ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy nafto-

wej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 

zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 

na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 

343 ze zmianami) w związku z § 2 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w 

sprawie organów uprawnionych do wydawania 

odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz 

wzorów tych upoważnień (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 87, poz. 582 ze zm.). 

2. Zadanie będzie wykonywane w przypadku 

wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 32 

oraz art. 41 wymienionej w ust. 1 ustawy, zgod-

nie z ustaleniami planu Wojewody, o których 

mowa w art. 44 tej ustawy. 

3. W ramach realizacji porozumienia Gmina 

zobowiązuje się do: 
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- odbioru blankietów upoważnień w siedzibie 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, 

według odrębnych ustaleń szczegółowych, 

- wydawania upoważnień mieszkańcom gmin  

i osobom czasowo zameldowanym na terenie 

gminy oraz przedsiębiorcom,  

- prowadzenie ewidencji wydanych upoważ-

nień, zarówno w formie papierowej, jak i z wyko-

rzystaniem aplikacji informatycznej,  

- wydawania, w sytuacjach losowych, upo-

ważnień innym osobom niż mieszkańcy gmin  

i osoby czasowo zameldowane na terenie gminy 

oraz przedsiębiorcy - na pisemny wniosek. 

4. Celem rekompensaty kosztów wiążących 

się z realizacją zadania, o którym mowa ust. 3, 

Wojewoda udziela dotacji w wysokości odpo-

wiedniej do ilości wydanych upoważnień. Wyso-

kość dotacji zostanie określona aneksem do ni-

niejszego porozumienia, w sytuacji wdrożenia 

planu Wojewody, o którym mowa w art. 44 wy-

mienionej w ust. 1 ustawy. 

5. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 30 dni 

od dnia zatwierdzenia przez Wojewodę ewidencji 

wydanych przez Gminę upoważnień za każdy  

z okresów rozliczeniowych osobno, przy czym za 

okres rozliczeniowy rozumie się miesiąc kalenda-

rzowy, chyba że rozporządzenie wydane przez Radę 

Ministrów na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy 

wskazanej w ust. 1 określi inny okres obowiązywa-

nia ograniczeń. 

 

§ 2.1. Środki finansowe na realizację powie-

rzonego zadania przyznane Gminie w ramach 

dotacji celowej budżetu państwa wykorzystane 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości podlegają nie-

zwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami jak dla 

zaległości podatkowych na konto bankowe Wo-

jewody Opolskiego nr 22101014010006932231 

000000. 

2. Do zwrotu dotacji, o których mowa wyżej, 

stosuje się przepisy art. 145 ustawy z dnia  

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

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

 

§ 3.1. Prawidłowość realizacji zadań objętych 

niniejszym porozumieniem, podlega kontroli pro-

wadzonej przez upoważnionych pracowników 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją powie-

rzonych porozumieniem zadań w imieniu Wojewody 

sprawuje dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

3. Kontrola prawidłowości wykonania powie-

rzonego zadania, w tym wydatkowania przekaza-

nych środków finansowych, polega na przepro-

wadzeniu przez upoważnionych pracowników 

Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w każdym 

czasie i miejscu, kontroli dokumentacji dostarczo-

nej lub udostępnionej przez Gminę. 

4. Gmina zobowiązana jest do udzielania ust-

nie lub na piśmie, w zależności od żądania kontro-

lującego i w terminie przez niego określonym, 

wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji po-

wierzonego zadania. 

5. W ramach sprawowanego nadzoru Woje-

wodzie przysługują uprawnienia do: 

a) wydawania zaleceń pokontrolnych, 

b) wydawania wiążących wytycznych określa-

jących kierunki i zasady realizacji zadań powie-

rzonych porozumieniem. 

 

§ 4.1. Porozumienie zawarte zostaje na czas 

nieokreślony. 

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Opolskiego. 

 

§ 5.1. Porozumienie może być rozwiązane 

przez każdą ze stron z zachowaniem miesięczne-

go okresu wypowiedzenia, a wszelkie zmiany  

w porozumieniu wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Wojewodzie przysługuje prawo rozwiązania 

porozumienia bez wypowiedzenia w przypadku: 

a) nierespektowania zaleceń pokontrolnych lub 

wytycznych określających kierunki i zasady reali-

zacji zadań powierzonych niniejszym porozumie-

niem, 

b) niewywiązywania się przez Gminę z obo-

wiązku realizowania ustalonych prac. 

 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniej-

szym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 

ze zm.). 

 

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-

dej stron. 

 

Wojewoda: 

 

w z. Wojewody Opolskiego 

Antoni Jastrzembski 

Wicewojewoda 

Gmina: 

 

Wójt 

Helena Rogacka 
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POROZUMIENIE NR 7/2010 

  

 z dnia 20 października 2010 r. 

  

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki,  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

 

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Kłobucku, w imieniu którego 

działają:  

1. Starosta Kłobucki- Maciej Biernacki  

2. Wicestarosta - Roman Minkina  

zwanym dalej "Powierzającym", 

a  

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym 

przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu 

którego działają:  

1. Starosta Głubczycki-Józef Kozina  

2. Wicestarosta- Piotr Soczyński  

zwanym dalej "Przyjmującym"  

Działając na podstawie uchwały nr XXIII/ 

109/2004 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 

24 kwietnia 2004 r. w sprawie kształcenia 

uczniów klas wielozawodowych w zakresie teore-

tycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwa-

ły nr 25/III/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 

26 listopada 2002 r. w sprawie zlecania zadań  

w zakresie edukacji publicznej innym powiatom  

i gminom, w związku z realizacją zadań określo-

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

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

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

porozumienia ustalają, co następuje:  

 

§ 1.1. Przyjmujący umożliwia kształcenie  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodo-

wych uczniów klas wielozawodowych zasadni-

czych szkół zawodowych prowadzonych przez 

Powiat Kłobucki w Ośrodku Dokształcania Zawo-

dowego w Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1, 

zwanym dalej ODZ, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, 

poz. 142 z późn. zm.) 

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowa-

nym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwa-

terowania i wyżywienia. 

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się 

na koszt skierowanych uczniów. 

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe 

działające w imieniu Powierzającego, niezwłocz-

nie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ 

imienny wykaz uczniów z poszczególnych szkół 

zawodowych do kształcenia w ODZ nie później 

niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym 

roku szkolnym. 

 

§ 2.1. Powierzający zobowiązuje się do finan-

sowania kosztów kształcenia w zakresie teore-

tycznych przedmiotów zawodowych według ilo-

czynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych 

w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia 

na kursie w wysokości:  

kurs dla klas I- 4 tygodniowy -  300,00 zł,  

kurs dla klas II-4 tygodniowy -  300,00 zł,  

kurs dla klas III-4 tygodniowy - 300,00 zł 

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie 

eksternistynym, ustala się w wysokości nie wyższej 

niż koszt kształcenia wymieniony w ust. 1. 

3. Należność za każdy kurs przekaże Powierza-

jący przelewem - na konto wskazane przez 

Przyjmującego na fakturze- w ciągu 14 dni od 

daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ 

działający w imieniu Przyjmującego. Powierzający 

upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do za-

płaty faktury wystawionej przez ODZ działający  

w imieniu Przyjmującego. 

4. Powierzający upoważnia macierzyste szkoły 

zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez 

ODZ działający w imieniu Przyjmującego. 

5. Faktura zostanie wystawiona na podstawie 

imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz 

z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej 

przez Dyrektora ODZ oraz dyrektora macierzystej 

szkoły ucznia. 

 

§ 3. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na 

czas nieokreślony. 

 

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-

śnia 2010 roku. 

 

§ 5. Strony przewidują możliwość rozwiązania 

porozumienia z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem w dniu za-

kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w szkole. 
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§ 6. Spory mogące powstać ze stosunku obję-

tego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy 

rzeczowo sąd powszechny. 

 

§ 7. W sprawach nie uregulowanych mają za-

stosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 9. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszego 

porozumienia wymagają formy pisemnej. 

 

§ 10. Porozumienie sporządza się w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

 Powierzający             Przyjmujący 

 

Starosta  

Maciej Biernacki 

Starosta  

Józef Kozina 

 

Wicestarosta  

Roman Minkina 

 

Wicestarosta  

Piotr Soczyński 
20
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POROZUMIENIE 

  

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

  

w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Głubczycach. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

art. 19 ust. 3, art. 20 a ust. 2 ustawy z dnia  

27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.  

z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), art. 8 

ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

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

1591 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały  

Nr XLV/326/2010 Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie powie-

rzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczą-

cego prowadzenia biblioteki powiatowej i uchwa-

ły Nr XL/371/10 Rady Miejskiej w Głubczycach  

z dnia 28.01.2010 roku w sprawie przyjęcia za-

dań z zakresu właściwości powiatu związanych  

z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej, 

zawiera się w dniu 5 listopada 2010 roku poro-

zumienie  

pomiędzy  

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w Głubczycach, w osobach:  

Józef Kozina - Starosta Głubczycki 

 Piotr Soczyński- Wicestarosta Głubczycki  

zwanym dalej "Powierzającym"  

 a  

Gminą Głubczyce reprezentowaną przez: 

Jana Krówkę- Burmistrza Glubczyc  

zwanym dalej "Przyjmującym" 

zostaje zawarte porozumienie o następującej 

treści: 

 

§ 1.1. Powierzający powierza, a Przyjmujący 

przyjmuje do realizacji zadanie własne Powiatu, 

związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki 

publicznej w zakresie określonym w art. 20,  

ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy o bibliotekach, tj.: 

1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych służących obsłudze 

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samo-

kształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy 

o własnym regionie oraz dokumentujących jego 

dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; 

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblio-

teczno - bibliograficznego, opracowanie i publi-

kowanie bibliografii regionalnych, a także innych 

materiałów informacyjnych o charakterze regio-

nalnym; 

3) udzielenie bibliotekom pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej; 

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego  

w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne 

biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 

ust. 5 ustawy o bibliotekach; 

2. W ramach wykonywanych zadań objętych 

niniejszym porozumieniem Przyjmujący zapewni 

możliwość korzystania ze wszystkich usług i za-

sobów biblioteki wszystkim mieszkańcom Powia-

tu Głubczyckiego na jednakowych zasadach. 
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§ 2.1. Powierzający przekaże w 2010 r. 

Przyjmującemu środki finansowe na realizację 

zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego poro-

zumienia, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych). 

2. Środki, o których mowa w ust. 1 przekaza-

ne zostaną w terminie 14 dni od daty podpisania 

porozumienia na rachunek Przyjmującego:  

        51 1090 2154 0000 0005 6000 0127. 

 

§ 3. Przyjmujący zobowiązuje się przeznaczyć 

otrzymane środki finansowe na realizację zadania, 

o którym mowa w §1, oraz złożyć Powierzającemu 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z otrzy-

manej i wykonanej dotacji do dnia 15 stycznia 

2011 r.  

 

§ 4. Powierzone zadanie oraz obowiązki okre-

ślone w § 1, realizowane będą w imieniu Przyj-

mującego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Pu-

bliczną w Głubczycach. 

 

§ 5. Powierzający ma prawo wglądu w doku-

menty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Głubczycach w zakresie powierzonego zadania 

celem sprawdzenia prawidłowości wykonywania 

zadań objętych porozumieniem. 

 

§ 6. Sporne sprawy związane z działalnością 

Biblioteki w zakresie realizacji zadania, określone-

go w § 1, będą rozstrzygane przez sygnatariuszy 

porozumienia po zaciągnięciu opinii Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Opolu. 

 

§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

określony do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każ-

dej ze stron. 

 

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 

podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Powierzający               Przyjmujący 

 

Starosta  

Józef Kozina 

Burmistrz  

Jan Krówka 

 

Wicestarosta  

Piotr Soczyński 
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POROZUMIENIE NR OA.I-0142-3/10 

 

 z dnia 29 listopada 2010 r. 

  

w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej należących  

do właściwości wojewody  

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 10 

ust. 4a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-

stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.  

Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), Wojewoda Opolski 

zawiera porozumienie z Opolskim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, zwanym  

w treści porozumienia „Inspektorem” o następującej 

treści: 

 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Inspektor 

przejmuje do realizacji sprawy należące do wła-

ściwości Wojewody Opolskiego jako organu zało-

życielskiego w stosunku do powiatowych stacji 

sanitarno-epidemiologicznych działających na 

terenie województwa opolskiego w zakresie kon-

troli i oceny zadań określonych w art. 67 ust. 1, 

2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-

dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 

poz. 89, z późn. zm.), a w szczególności: 

1) realizację zadań statutowych, dostępność  

i poziom udzielanych świadczeń; 

2) prawidłowość gospodarowania mieniem; 

3) gospodarkę finansową. 

 

§ 2. Kontrolę nad prawidłowym wykonywa-

niem powierzonych zadań sprawuje z upoważnie-

nia Wojewody Opolskiego: 

1) w zakresie realizacji zadań statutowych, 

dostępności i poziomu udzielanych świadczeń 

oraz prawidłowości gospodarowania mieniem – 

Wydział Polityki Społecznej – Oddział Opolskie 

Centrum Zdrowia Publicznego; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 146 – 9360 – Poz. 1743 

 

2) w zakresie gospodarki finansowej – Wydział 

Finansów i Budżetu. 

 

§ 3. Zadania powierzone niniejszym porozu-

mieniem realizowane będą przez Wojewódzką 

Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Opolu nie-

odpłatnie. 

 

§ 4.1. Porozumienie zostaje zawarte na czas 

nieokreślony z możliwością rozwiązania przez 

każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowie-

dzeniem. 

2. Za zgodną wolą stron porozumienie może 

być rozwiązane w każdym czasie. 

 

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego i wcho-

dzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czte-

rech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:  

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 

 Ośrodek Informatyki WBD OUW - Dział Wydawnictw, ul. Piastowska 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605. 

Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są  

w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli 

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 
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