
 

  

TREŚĆ: 

Poz.: 

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

960 – Rady Powiatu Opolskiego nr VIII/57/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowe-

go a także niektórych innych składników wynagrodzenia 4281 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

961 – Rady Gminy Chrząstowice nr V.37.2011 z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Chrząstowice 4282 

962 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr VIII/77/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania 4289 

963 – Rady Gminy Komprachcice nr VI/33/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4291 

964 – Rady Miejskiej w Leśnicy nr VIII/44/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Le-

śnica 4291 

965 – Rady Gminy Lubsza nr IX/56/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie okre-

ślenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należ-

ności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gmi-

nie Lubsza i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 4295 

966 – Rady Gminy Lubsza nr IX/60/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005 r. w spra-

wie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 38, poz. 1254), zmienionej uchwałą Nr XXXIV/314/2006 Rady 

Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006 r. Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 905), 

uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 30.06.2006 r.  

Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz. 1538) oraz uchwałą Nr XX/140/2008 Ra-

dy Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 

1596). 4297 

967 – Rady Gminy Murów nr VII/44/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za 

świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Murów 4298 

968 – Rady Gminy Murów nr VII/45/2011 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określe-

nia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie-

czystości ciekłych na terenie Gminy Murów 4300 

969 – Rady Gminy Murów nr VIII/52/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r.  

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację pod-

stawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowa-

dzonych przez Gminę Murów 4301 
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970 – Rady Gminy Murów nr VIII/53/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-

gający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów 4302 

971 – Rady Miejskiej w Paczkowie nr VIII/51/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków 4303 

972 – Rady Miejskiej w Paczkowie nr IX/61/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w spra-

wie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II 4304 

973 – Rady Miejskiej w Paczkowie nr IX/65/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w spra-

wie zmiany uchwały nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia  

31 maja 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie 

Gminy Paczków 4304 

974 – Rady Gminy Tułowice nr VI/32/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice we 

wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemy-

słowej i Porcelitowej 4305 

975 – Rady Gminy w Turawie nr VI/29/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: 

ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Turawa za zajęcia świadczone przez te przedszkola ponad czas realizacji pod-

stawy programowej 4316 

976 – Rady Gminy Turawa nr VI/30/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie nada-

nia nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa 4320 

977 – Rady Gminy Zębowice nr VII/80/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie 

ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych 4322 

Z A R Z Ą D Z E N I E  W O J E W O D Y  

978 – Wojewody Opolskiego nr 111/11 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przepro-

wadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Opolski 4322 

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

979 – Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 10 lipca 2011 r. o wynikach wybo-

rów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych w dniu  

10 lipca 2011 r. 4324 

I N F O R M A C J A  

980 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA-4110-18(6)/2011/ 

19231/CW, OKA-4110-19(6)/2011/19231/CW z dnia 30 czerwca 

2011 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje: na wytwarzanie cie-

pła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła  4324 

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E  N A D Z O R C Z E  

981 – Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.96.2011.AP z dnia 12 lipca 2011 r. 

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy w Tura-

wie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka  

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach pod-

stawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone przez 

te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej 4325 
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960 

UCHWAŁA NR VIII/57/11 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  

oraz dodatku mieszkaniowego a także niektórych innych składników wynagrodzenia. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia  

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

z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związ-

ku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

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

Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W Uchwale Nr XXII/147/2009 r. z dnia 

16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulami-

nu określającego wysokość oraz szczegółowe wa-

runki przyznawania i wypłacania nauczycielom do-

datków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz dodatku mieszkaniowego a także niektó-

rych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. 

Województwa Opolskiego Nr 32, poz. 569) wpro-

wadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 Dodatek motywacyjny może być przyznany 

nauczycielowi niezależnie od stopnia jego awansu 

zawodowego, w zależności od osiąganych wyni-

ków i jakości pracy nauczyciela, który wyróżnił się 

następującymi osiągnięciami dydaktycznymi, wy-

chowawczymi, opiekuńczymi lub osiągnięciami  

z obszaru pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

1) prowadził dodatkowe zajęcia z uczniami, 

2) przygotował uczniów do udziału w olimpia-

dach, konkursach przedmiotowych i zawodach 

sportowych, w których osiągnęli wyróżniające wy-

niki (finaliści i laureaci) lub prowadził zajęcia tera-

peutyczne efektywnie wspierając rozwój dzieci  

i młodzieży, 

3) opracował i realizował własne programy au-

torskie, lub innowacje pedagogiczne w zakresie 

kształcenia i wychowania, 

4) prowadził lekcje w ramach hospitacji dia-

gnozujących i inne zajęcia otwarte, w tym zajęcia 

z uczniami, rodzicami, nauczycielami lub pracow-

nikami instytucji pomocniczych, 

5) podejmował działalność innowacyjną i no-

watorską, 

6) organizował imprezy promujące szkołę w śro-

dowisku i regionie, 

7) przejawiał dużą aktywność w pracach rady 

pedagogicznej, a szczególnie w prowadzeniu we-

wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 

8) systematycznie w sposób nowatorski dba  

o rozwój swojego warsztatu pracy - w tym pra-

cowni przedmiotowej, gabinetu terapeutycznego, 

biblioteki, świetlic, 

9) pełnił dodatkowe funkcje związane z reali-

zacją procesu dydaktyczno-wychowawczego lub 

organizacyjnego (np. przewodniczącego zespołu 

przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniow-

skiego lub organizacji młodzieżowej), 

10) wykonywał inne czynności w zakresie re-

alizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych specyficznych dla danego przed-

miotu lub pomocy psychologiczno - pedagogicz-

nej nie wymienionych w pkt 1-9.”; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela 

nie może być wyższy niż 25% jego wynagrodze-

nia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może 

być okresowo podwyższony do łącznej wysoko-

ści nie wyższej niż 50% jego wynagrodzenia za-

sadniczego za szczególne osiągnięcia i zaanga-

żowanie w pracy na okres nie dłuższy niż 3 mie-

sięcy. 

3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, któ-

remu powierzono funkcję wicedyrektora szkoły 

nie może być wyższy niż 45% jego wynagrodze-

nia zasadniczego. 

4. Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora 

może być okresowo podwyższony do łącznej 

wysokości nie wyższej niż 60% jego wynagro-

dzenia zasadniczego za szczególne osiągnięcia  

i zaangażowanie w pracy na okres nie dłuższy niż 

3 miesięcy. 

5. Dodatek dla nauczyciela, któremu powierzono 

funkcję dyrektora szkoły, nie może być wyższy niż 

60 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora może 

być okresowo podwyższony do łącznej wysokości 

nie wyższej niż 75% jego wynagrodzenia zasadni-

czego za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie  

w pracy na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy. 

7. Dodatki motywacyjne mogą być przyznane 

nauczycielom w ramach środków przyznanych 

przez organ prowadzący w roku budżetowym nie 

niższych niż 5% planowanego funduszu wyna-

grodzeń zasadniczych nauczycieli. 
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8. Środki, o których mowa w ust. 7 zwiększa 

się o środki przeznaczone na dodatek motywa-

cyjny dla dyrektora szkoły.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-

dowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Powiatu Opolskiego  

Stefan Warzecha 
960
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961 

UCHWAŁA NR V.37.2011 

RADY GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

 z dnia 18 maja 2011 r. 

  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

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

poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Opolu, Rada Gminy Chrząstowice uchwa-

la, co następuje:  

 

DZIAŁ I 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PO-

RZĄDKU NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Chrzą-

stowice, a w szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości z uwzględ-

nieniem wymagań wynikających z gminnego pla-

nu gospodarki odpadami; 

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-

nych; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpa-

dów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe; 

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej; 

7) wyznaczenie obszarów podlegających obo-

wiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadza-

nia. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  

i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku oraz należytego 

stanu sanitarno – higienicznego na terenie nieru-

chomości poprzez: 

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane  

w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu urządzenia  

i gromadzenie w nich odpadów komunalnych. 

2. Wyposażenie nieruchomości w opisane  

w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu urządzenia 

do selektywnego gromadzenia odpadów. 

3. Prowadzenie selektywnego zbierania nastę-

pujących strumieni odpadów: 

1) odpadów komunalnych, opakowaniowych: 

a) szkła białego i kolorowego, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) makulatury, 

d) opakowań aluminiowych, 

e) wielomateriałowych; 

2) złomu; 

3) odpadów niebezpiecznych; 

4) baterii i akumulatorów, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego; 

6) odpadów ulegających biodegradacji; 

7) odpadów wielkogabarytowych; 

8) odpadów budowlanych. 

4. Przekazywanie odpadów zebranych selek-

tywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi 

uprawnionemu do odbioru. 

5. Selektywne zbieranie odpadów innych niż 

komunalne, powstających na terenie nieruchomo-

ści w wyniku prowadzenia działalności gospodar-

czej, np. medycznych, weterynaryjnych i postę-

powanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzia-

nymi w ustawie o odpadach. 
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6. Systematyczne opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych w celu niedopuszczania do prze-

pełniania się zbiorników. 

7. Systematyczne i niezwłoczne porządkowa-

nie terenu nieruchomości, utwardzonych części 

terenu oraz chodników położonych wzdłuż nieru-

chomości tj. nie dopuszczanie do zalegania odpa-

dów, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 

8. Zabezpieczenie nieruchomości przed wydo-

stawaniem się na tereny przyległe odpadów oraz 

innych substancji ciekłych i stałych. 

9. Niezwłoczne usuwanie z terenu nierucho-

mości materiału rozbiórkowego i resztek materia-

łów budowlanych, powstałych w wyniku remontu 

i modernizacji lokali i budynków. 

 

§ 3.1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lo-

du winien być niezwłocznie realizowany przez 

odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń 

w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań 

ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty 

do tych celów należy usunąć z chodnika po usta-

niu przyczyn jego stosowania. 

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy ro-

zumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanie-

czyszczeń, błota, śniegu, lodu. 

3. Obowiązkiem jest również usuwanie sopli 

lodu i nawisów śniegu z dachów, rynien i gzym-

sów budynków nad chodnikami, ciągami komuni-

kacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku 

publicznego. 

4. Zarządcy dróg są zobowiązani do wywożenia 

pryzm śniegowych utrudniających komunikację. 

 

§ 4.1. Zarządcy nieruchomości, na których 

znajdują się tereny do użytku publicznego, mają 

obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiek-

tach koszy na śmieci oraz ich opróżniania z czę-

stotliwością zapobiegającą przepełnieniu. 

2. Placówki handlowe, gastronomiczne, pro-

wadzący działalność gospodarczą są zobowiązani 

do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia 

odpadów komunalnych, kosze uliczne oraz usta-

wienia pojemników przeznaczonych na selektyw-

ną zbiórkę odpadów. 

 

§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza 

myjniami może odbywać się na nieruchomościach 

pod warunkiem stosowania środków ulegających 

biodegradacji. 

2. Powstające ścieki należy odprowadzać do 

kanalizacji lub gromadzić w sposób umożliwiający 

ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

3. Ścieki o których mowa w ust. 2 nie mogą 

być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników 

wodnych lub do ziemi, ani powodować uciążliwo-

ści dla innych osób korzystających z danej nieru-

chomości lub nieruchomości sąsiedniej. 

4. Dopuszcza się prowadzenie napraw doraź-

nych i regulacji samochodów, na terenie nieru-

chomości tylko za zgodą właściciela nieruchomo-

ści i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla 

sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady 

są gromadzone w sposób umożliwiający ich usu-

nięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach. W pozostałych przy-

padkach muszą być przeprowadzone w warszta-

tach samochodowych. 

5. Zabrania się mycia i napraw pojazdów  

w miejscach publicznych. 

 

§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasa-

dy utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach na odpady 

komunalne, śniegu, lodu, gorącego popiołu, sub-

stancji toksycznych i wybuchowych, odpadów 

przemysłowych i medycznych, gruzu, innych od-

padów niebezpiecznych, odpadów wielkogabary-

towych, odpadów elektrycznych i elektronicz-

nych, baterii i akumulatorów; 

2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

3) samodzielnego wywożenia i wysypywania 

odpadów stałych oraz opróżniania szamb i wy-

wożenia nieczystości płynnych na tereny nieprze-

znaczone do tych celów; 

4) wyprowadzania psów na tereny przezna-

czone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

5) zgarniania na jezdnię śniegu, lodu, błota lub 

innych zanieczyszczeń z chodnika; 

6) wykorzystywania nieczynnych studni kopal-

nych do gromadzenia odpadów i nieczystości cie-

kłych. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń prze-

znaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych 

 

§ 7.1) Odpady komunalne, powstające na ternie 

Gminy, muszą być gromadzone w urządzeniach 

odpowiadających wymaganiom określonym w ni-

niejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, 

powstające na ternie nieruchomości, winny być 

odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomo-

wych oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom 

wynikającym z odrębnych przepisów; 

2) Władający nieruchomością ma obowiązek 

wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery  

o pojemności uwzględniającej częstotliwość i spo-

sób pozbywania się odpadów z nieruchomości; 

3) Urządzenia służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych stałych na terenie nieruchomości po-

winny być szczelne, trwałe, zamykane i przystoso-

wane do mechanicznego załadunku i wyładunku 

przez podmiot uprawniony. 
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§ 8.1. Urządzenia przewidziane do zbierania 

odpadów na terenie gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

2) pojemniki na odpady komunalne o pojemno-

ści, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) pojemniki z żółtą klapą o pojemności 240 l, 

oznakowane, przeznaczone do selektywnej zbior-

ki odpadów opakowaniowych typu: tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, makula-

tura, opakowania aluminiowe; 

4) pojemniki z zieloną klapą o pojemności 120 l, 

oznakowane przeznaczone do selektywnej zbiórki 

odpadów opakowaniowych szklanych białych  

i kolorowych; 

5) worki foliowe na odpady zmieszane niesegre-

gowane dystrybuowane przez przedsiębiorcę posia-

dającego zezwolenie na odbiór odpadów komunal-

nych; 

6) kontenery przeznaczone na odpady budow-

lane i remontowe; 

7) kontener do zbierania zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego ustawiony w wyzna-

czonym punkcie w gminie; 

8) pojemniki koloru brązowego lub worki do 

zbierania odpadów biodegradowalnych. 

 

§ 9. Odpady komunalne, które nie są zbierane 

w sposób selektywny, należy gromadzić w po-

jemnikach lub kontenerach o minimalnej pojem-

ności, uwzględniającej następujące normy: 

1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadze-

nia odpadów komunalnych pochodzących z go-

spodarstwa domowego przypadający na jednego 

mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc; 

2) jedno, dwuosobowa rodzina zobowiązana 

jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojem-

ności co najmniej 80 l; 

3) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina zo-

bowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł 

o pojemności co najmniej 120 l; 

4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposa-

żyć nieruchomość w pojemniki zapewniające po-

krycie zapotrzebowania według norm; 

5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych 

zobowiązani są dostosować pojemność pojemni-

ków do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, 

biorąc pod uwagę normatywy; 

6) prowadzący działalność gospodarczą, kieru-

jący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający 

ogródkami działkowymi, zobowiązani są dosto-

sować pojemność pojemników do swych indywi-

dualnych potrzeb, dostosowując pojemność po-

jemników do norm: 

a) dla szkół i przedszkoli – 3 l na każdego 

ucznia, dziecko i pracownika, 

b) dla lokali handlowych – 50 l na każde  

10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno 

miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na każdy lokal, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  

i przemysłowych – 11 l na osobę, lecz nie mniej 

niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, 

e) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą 

działkę w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku i 5 l poza tym okresem; 

7) właściciele nieruchomości prowadzący dzia-

łalność gospodarczą lub instytucje zobowiązani są 

dostosować pojemność pojemników do podania 

upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu upra-

wnionego informacji umożliwiających, obliczenie 

zapotrzebowania na pojemniki i przygotowania tre-

ści umowy. 

 

§ 10.1. Właściciele nieruchomości mają obowią-

zek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selek-

tywnego zbierania i przekazywania do odbioru na-

stępujących strumieni odpadów komunalnych: 

1) odpady kuchenne - mogą być kompostowane 

w przydomowych kompostowniach, w workach  

z tworzywa ulegającego naturalnej biodegradacji lub 

zbierane w kubłach koloru brązowego; 

2) odpady opakowaniowe - zbierane w pojem-

nikach z klapą żółtą lub zieloną; 

3) odpady niebezpieczne - odbierane są pod-

czas zbiórek organizowanych w systemie przeno-

śnego kontenera; 

4) baterie i akumulatory - zbierane w ustawio-

nych pojemnikach w placówkach oświatowych  

i obiektach użyteczności publicznej; 

5) odpady wielkogabarytowe - wystawiane 

przed posesję zgodnie z harmonogramem; 

6) odpady budowlane - usuwane na indywidu-

alne zgłoszenie; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 

zbierane w kontenerze przenośnym lub oddane do 

siedziby firmy obsługującej gminę w zakresie wy-

wozu odpadów. 

2. Powyższa segregacja obejmuje również te-

reny budów i podmiotów prowadzących działal-

ność gospodarczą. 

 

§ 11. Zasady rozmieszczania urządzeń prze-

znaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 

nieczystości płynnych: 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia 

odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 

§ 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późn. zm.). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpa-

dy zmieszane oraz wyselekcjonowane należy usta-

wiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, 

dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnio-



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 77 – 4285 – Poz. 961 

 

nego bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, 

należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie  

z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wej-

ściem na teren nieruchomości. 

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nie-

ruchomości jest obowiązany utrzymywać w czysto-

ści. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca 

ustawienia pojemników ponosi właściciel nierucho-

mości. Ww. przepisy stosuje się odpowiednio do 

ustawienia koszy na odpady przy drogach publicz-

nych i przystankach komunikacji zbiorowej. 

4. Kosze na odpady ustawione przy drogach pu-

blicznych, przystankach autobusowych, parkingach 

oraz innych terenach użytku publicznego powinny 

odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umoż-

liwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich 

przez wszystkich użytkowników ww. terenów; 

2) powinny być ustawione w miejscach nie 

powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów  

i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróż-

nianie przez firmę wywozową; 

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej 

ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 

4) powinny być zabezpieczone przed wysy-

pywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

5. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczy-

stości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe 

muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiają-

cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego pod-

miotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 

 

§ 12.1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, 

powstające w związku z prowadzoną na terenie 

danej nieruchomości działalnością w zakresie usług 

medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być 

gromadzone w pojemnikach służących do groma-

dzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasa-

dy postępowania z tymi odpadami określają przepi-

sy odrębne. 

2. Odpady niebezpieczne inne niż wymienione 

w ust. 1 w tym odpady elektryczne i elektronicz-

ne, zużyty sprzęt AGD, RTV, chłodniczy i kompu-

terowy powstające na terenie nieruchomości na-

leży gromadzić oddzielnie, dostarczać je do najbli-

żej ustawionego kontenera mobilnego. 

3. Lodówki, duży i mały sprzęt AGD, monitory 

i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunika-

cyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne moż-

na oddać bezpłatnie w punkcie zbierania zużytego 

sprzętu w siedzibie firmy REMONDIS OPOLE  

Sp. z o.o w Opolu, Al. Przyjaźni 9 lub innej firmie 

posiadającej stosowne zezwolenie. 

§ 13. Dopuszcza się gromadzenie odpadów 

wielkogabarytowych i odpadów z remontów na 

terenie nieruchomości w wydzielonym miejscu  

w sposób nieutrudniający korzystania z nierucho-

mości. 

 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpa-

dów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego 

 

§ 14.1. Z terenu nieruchomości odpady po-

winny być zbierane i usuwane systematycznie. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów  

i opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się: 

1) odpady nieselekcjonowane odbierane są: 

a) w gospodarstwach domowych do dwóch 

osób – w cyklu miesięcznym lub dwumiesięcznym, 

b) w gospodarstwach domowych powyżej 

dwóch osób – w cyklu miesięcznym lub dwuty-

godniowym; 

2) odpady selekcjonowane: 

a) w gospodarstwach domowych do dwóch 

osób – w cyklu kwartalnym lub półrocznym, 

b) w gospodarstwach domowych powyżej 

dwóch osób – w cyklu dwumiesięcznym, kwar-

talnym lub półrocznym; 

3) odpady kuchenne, biodegradowalne należy 

przekazywać co najmniej raz w miesiącu, zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez odbierającego 

odpady; 

4) odpady niebezpieczne – należy gromadzić  

w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach  

i przekazywać w wyznaczonych dniach ustawienia 

specjalistycznego przenośnego kontenera mobilne-

go, nie rzadziej niż raz w roku; 

5) odpady elektryczne i elektroniczne – należy 

przekazywać w punkcie zbierania zużytego sprzę-

tu nie rzadziej niż raz w roku; 

6) odpady wielkogabarytowe - należy przeka-

zywać jednostce uprawnionej w miarę potrzeb nie 

rzadziej niż dwa razy w roku; 

7) odpady budowlane - na indywidualne zgło-

szenie; 

8) nieczystości ciekłe – nie należy dopuszczać 

do przepełniania urządzeń do gromadzenia i nie 

dopuszczać do wylewania na teren nieruchomości. 

 

§ 15.1. Ustala się częstotliwość usuwania od-

padów komunalnych z terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego: 

1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie 

dopuścić do przepełnienia urządzeń do gromadze-

nia odpadów i wysypywania się ich na ziemię 

powodując zanieczyszczenia środowiska; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmenta-

rzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego. 
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2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorni-

ków oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

3. W przypadku zanieczyszczenia drogi pu-

blicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomo-

ści innych osób należy niezwłocznie usunąć za-

nieczyszczenia. 

 

§ 16. Sposób pozbywania się odpadów: 

1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nie 

selekcjonowane, są odbierane od właścicieli nie-

ruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych w gminie. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

umieścić urządzenia wypełnione odpadami zgod-

nie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed 

wejściem na teren nieruchomości. 

3. Odpady wielkogabarytowe muszą być wy-

stawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na 

teren nieruchomości zgodnie z terminami przewi-

dzianymi harmonogramem. 

4. Odpady budowlane i zielone muszą być zło-

żone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym 

dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie 

utrudniającym korzystania z nieruchomości. 

5. Właściciele kompostowników odpadów ro-

ślinnych są zobowiązani do systematycznego 

zagospodarowywania odpadów, aby nie powo-

dować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych 

i powierzchniowych. 

 

§ 17. Obowiązki w zakresie podpisywania 

umów: 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, 

w celu umożliwienia przygotowania treści umo-

wy, do podania upoważnionemu podmiotowi 

zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób 

zamieszkujących na terenie nieruchomości lub 

gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia 

na piśmie o odstępstwach i ich przyczynie. 

2. Właściciele nieruchomości prowadzący dzia-

łalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są 

do podania upoważnionemu podmiotowi informa-

cji umożliwiających określenie pojemności pojem-

nika oraz obliczenie częstotliwości opróżniania. 

 

§ 18.1. Wywóz odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych winien odbywać się spe-

cjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami. 

2. Stałe odpady komunalne powinny być za-

gospodarowywane poprzez odzysk na instala-

cjach, a w przypadku braku takiej możliwości 

składowane na składowisku odpadów. 

3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone 

do punktu zlewnego w Chrząstowicach, lub  

z uwagi na zasadę bliskości do najbliższego punk-

tu zlewczego. 

Rozdział 5 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów oraz 

ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których 

osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione 

 

§ 19.1. Ustala się max. poziom odpadów ko-

munalnych ulegających biodegradacji dopuszczo-

nych do składowania na składowiskach odpadów 

w stosunku do masy odpadów wytworzonych  

w 1995 r. (zgodnie z wymaganiami określonymi 

w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/WE oraz  

art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243): 

1) do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50% 

wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji; 

2) do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35% 

wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 

biodegradacji. 

 

§ 20.1. W „Aktualizacji Planu Gospodarki Od-

padami Województwa Opolskiego” przedstawiono 

zapisy wojewódzkiego planu depozytowego dla 

gminy Chrząstowice: 

1) które wskazują konieczną ilość odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji do zago-

spodarowania w sposób inny niż składowanie: 

a) 152 Mg w 2013 r., 

b) 198 Mg w 2020 r.; 

2) które są dopuszczone do składowania na 

składowiskach: 

a) 423 Mg w 2013 r., 

b) 296 Mg w 2020 r. 

 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu 

gospodarki odpadami 

 

§ 21.1. Gmina wydając zezwolenie na odbiór 

odpadów od właścicieli nieruchomości zobowią-

zuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich 

odpadów zebranych selektywnie w tym powsta-

jących w gospodarstwach domowych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego, odpadów budowlanych  

z remontów i odpadów niebezpiecznych. 

2. Masa odpadów komunalnych, zebranych  

w sposób selektywny przez władających nieru-

chomością lub najemców, jest rejestrowana przez 

podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisa-

ną umowę. 

3. Stawki opłat, zawarte w umowach podpisa-

nych z władającymi nieruchomością przez podmiot 

uprawniony, nie mogą być wyższe niż górne stawki 

opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych, ustalone przez Radę Gminy. 
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4. Podmiot uprawniony do prowadzenia dzia-

łalności w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych, obowiązany jest do ograniczania ilości od-

padów ulegających biodegradacji, kierowanych 

do składowania, zapewnia warunki funkcjonowa-

nia systemu selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych, aby było możliwe ograni-

czanie składowania odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji. 

 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta do-

mowe, mających na celu ochronę przed zagroże-

niem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-

czyszczeniem terenów przeznaczonych do wspól-

nego użytku 

 

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa  

i środków ostrożności, zapewniających ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 

przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-

nych do użytku publicznego. 

 

§ 23.1. Do obowiązków właścicieli psów należy: 

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzę-

tami, w szczególności nie pozostawiania ich bez 

dozoru, oraz w sposób uniemożliwiający samo-

dzielne wydostanie się poza teren ogrodzony; 

2) wyprowadzanie psa w kagańcu i na smyczy; 

3) systematyczne szczepienie przeciwko wście-

kliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowią-

zek szczepienia psów w wieku powyżej trzech mie-

sięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, 

weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o prze-

prowadzonym szczepieniu; 

4) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywa-

nie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie  

z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 

2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawa-

nych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt do-

mowych do obowiązków właścicieli należy: 

1) stały i skuteczny dozór; 

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów 

użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to 

nie dotyczy osób niewidomych, korzystających  

z pomocy psów–przewodników; 

3) niewprowadzanie zwierząt domowych na te-

reny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci; 

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi 

dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało 

uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca 

ma możliwość sprawowania bezpośredniej kon-

troli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów 

ras uznanych za agresywne; 

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości 

psa ze smyczy na terenie nieruchomości może 

mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest 

ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opusz-

czenie przez psa i wykluczający dostęp osób 

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze 

stosownym ostrzeżeniem; 

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta 

domowe w obiektach i na innych terenach prze-

znaczonych do użytku publicznego, a w szcze-

gólności na chodnikach, jezdniach, placach, par-

kingach, terenach zielonych. 

 

§ 24. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

winny: 

1) wykazywać szczególną dbałość o to, aby 

nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy 

spokoju mieszkańców przez uciążliwą emisję nie-

czystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie 

nie naruszało przepisów higieniczno – sanitarnych 

powszechnie obowiązujących; 

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im 

odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając 

w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób; 

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na 

terenie nieruchomości przed wydostawaniem się 

poza nią oraz oznaczyć nieruchomość tabliczką 

informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa. 

 

§ 25.1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt 

domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia. 

2. Wykonanie tego obowiązku polega na prze-

kazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi 

odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych  

i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie 

gospodarki odpadami weterynaryjnymi. 

 

Rozdział 8 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt 

gospodarskich na terenach wyłączonych z pro-

dukcji rolniczej 

 

§ 26.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

jest dopuszczone na terenach wyznaczonych  

w miejscowych planach zagospodarowania z za-

chowaniem następujących warunków: 

1) posiadania budynków gospodarskich prze-

znaczonych do hodowli zwierząt spełniających 

wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

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

z późn. zm.); 

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli 

dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem 

do obszaru nieruchomości, na której jest prowa-

dzona; 
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3) przestrzegania przepisów sanitarno – epi-

demiologicznych; 

4) gromadzenia obornika i płynnych odchodów 

zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego  

w miejscach spełniających wymogi przepisów 

ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach  

i nawożeniu (Dz. U. Nr 14, poz. 1033 z późn. 

zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnio-

nym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na 

odchody o pojemności umożliwiającej przecho-

wywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

5) gromadzenia i usuwania nieczystości, które 

nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewi-

dziany dla ścieków tj.: gromadzenia ich na nieprze-

puszczalnym podłożu w sposób zgodny z obowiązu-

jącymi przepisami, usuwania powstających odpa-

dów i nieczystości, nie dopuszczaniu do zanie-

czyszczenia terenu oraz środowiska; 

6) stosowania nawozów naturalnych zgodnie  

z ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 89 poz. 991); 

7) przekrywania lub wymieszania z glebą nawo-

zu naturalnego niezwłocznie po jego zastosowaniu; 

8) przepędzania zwierząt drogami publicznymi 

pod dozorem w sposób nie zakłócający ruchu dro-

gowego; 

9) trzymania pszczół w ulach, ustawionych  

w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieru-

chomości w taki sposób, aby wylatujące i przyla-

tujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 

właścicieli nieruchomości sąsiednich; 

10) dopuszcza się hodowlę gołębi w samo-

dzielnych gołębnikach poza budynkiem mieszkal-

nym w odległościach: 

a) 5 m od ściany bez okien, 

b) 10 m od ściany z oknami, 

c) 5 m od granicy sąsiedniej nieruchomości. 

 

§ 27.1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospo-

darskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych 

dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapyle-

nie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycz-

nych, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znaj-

dowały się one po stronie zawietrznej względem 

obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi; 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczy-

stości powstających w związku z prowadzoną ho-

dowlą w sposób zabezpieczający środowisko przed 

skażeniem (wody, gleby, powietrza). 

 

§ 28. Padłe zwierzęta należy przekazywać 

jednostkom zajmującym się usuwaniem, transpor-

tem i unieszkodliwianiem, posiadającym wszelkie 

uregulowania w tym zakresie, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 

 

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 29. Właściciele lokali użyteczności publicz-

nej oraz budynków jednorodzinnych zobowiązani 

są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nie-

ruchomości w miarę potrzeby. 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Chrząstowice. 

 

§ 31.1. Traci moc uchwała nr XL/290/2006 

Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 

2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Chrząstowice. 

2. Traci moc uchwała nr XIV/109/2008 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 21 lutego 2008 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XL/290/2006 Rady 

Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2006 

roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Chrzą-

stowice. 

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Wilibald Niesłony 
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*/ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę 

Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Opolu – skarga Nr NK.III.4131.6.9.2011.AP z dnia  

5 lipca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VIII/77/11 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

  

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne  

lub budowę proekologicznego ogrzewania 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

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

Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 

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

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

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 

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

1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r.  

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) oraz 

art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. Prawo ochro-

ny środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 

poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 

1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505,  

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,  

Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, 

poz. 1664), z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 

poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804,  

Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, 

Nr 229, poz. 1498) Rada Miejska w Kluczborku 

mając na uwadze ochronę powietrza na terenie 

Gminy uchwala zasady udzielenia dotacji celowej 

na modernizację ogrzewania na ogrzewanie pro-

ekologiczne lub budowę ogrzewania proekolo-

gicznego:  

 

§ 1.1. Z budżetu Gminy Kluczbork mogą być 

udzielane dotacje celowe na dofinansowanie dzia-

łań mających na celu ochronę powietrza przez 

ograniczenie niskiej emisji poprzez: 

a) modernizację (wymianę) źródeł ciepła opala-

nych węglem lub koksem na ekologiczne urzą-

dzenia grzewcze, 

b) zastosowanie w nowo budowanych budyn-

kach mieszkalnych ekologicznych urządzeń grzew-

czych. 

2. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się: 

a) kotły elektryczne, olejowe, gazowe, 

b) automatyczne kotły opalane biomasą bez 

możliwości spalania innych rodzajów paliwa, 

c) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji na 

paliwo stałe o wysokiej sprawności energetycznej 

(powyżej 80%), - z mechanicznym podawaniem 

paliwa stałego lub retortowych z ciągłym, auto-

matycznym dozowaniem paliwa stałego, posiada-

jących stosowny atest (świadectwo badania na 

„znak bezpieczeństwa ekologicznego”), 

d) urządzenia wykorzystujące tzw. alternatywne 

źródła ciepła to jest: 

- pompy ciepła, 

- kolektory słoneczne skojarzone z pracą kotła 

gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego, 

niskoemisyjnego kotła c. o. nowej generacji na 

paliwo stałe. 

 

§ 2.1. Dotację na dokonaną modernizację lub 

zastosowanie w nowo budowanych budynkach 

mieszkalnych ekologicznych urządzeń grzewczych 

mogą uzyskać osoby fizyczne będące: 

a) właścicielami domów jednorodzinnych, 

b) właścicielami lokali mieszkalnych, 

c) najemcami lokali mieszkalnych za zgodą wła-

ściciela  

położonych na terenie Gminy Kluczbork.  

2. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku  

o udzielenie dotacji sporządzonego na podstawie 

indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) 

lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. 

3. Dotacja może być udzielona jednorazowo 

dla danego lokalu lub budynku. 

 

§ 3.1. Udzielenie dotacji może nastąpić na 

wniosek zainteresowanego pod warunkiem: 

a) stałego korzystania ze zmodernizowanego 

proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym 

zlikwidowaniu istniejącego pieca na węgiel lub 

koks, 

b) stałego korzystania z nowo wybudowanego 

proekologicznego ogrzewania. 

2. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi 

w całości w przypadku: 

a) zaprzestania użytkowania proekologicznego 

ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika 

przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy  

o udzieleniu dotacji; 

b) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń. 

3. Wymagania formalne: 

1) złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim  

w Kluczborku wraz z załącznikami: 

a) dokument stwierdzający prawo do zajmo-

wania lokalu lub budynku, (tj. odpis z księgi wie-

czystej, akt notarialny lub umowa najmu wraz ze 

zgodą właściciela), 
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b) kserokopia imiennych rachunków lub faktur 

w oryginale wystawionych na właściciela lub 

najemcę za zakup kotła, zakup dynamicznych 

piecy akumulacyjnych, zakup pompy ciepła lub 

zakup kolektorów słonecznych, 

c) protokół odbioru wykonanego systemu 

ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnie-

niami, 

d) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe zaświadczenie o speł-

nieniu wymagań dotyczących efektywności energe-

tycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wy-

dane przez placówki naukowo - badawcze posiada-

jące certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, 

e) w przypadku zastosowania urządzeń grzew-

czych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła 

ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów słonecz-

nych oświadczenie, iż zasadniczy system ogrzewa-

nia jest systemem ekologicznym, 

f) oświadczenie, iż do dnia 31 grudnia 2007 r.  

w przedmiotowym lokalu lub budynku istniało tylko 

ogrzewanie na węgiel lub koks i zostało zlikwido-

wane z chwilą modernizacji na proekologiczne; 

2) zawarcie umowy cywilnoprawnej z Gminą  

o udzieleniu dotacji na modernizację lub budowę 

proekologicznego systemu grzewczego wraz ze 

zobowiązaniem się do: 

a) stałego korzystania z proekologicznego 

ogrzewania przez okres co najmniej 10 lat od dnia 

zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, 

b) zlikwidowania starego pieca opalanego wę-

glem lub koksem z chwilą modernizacji systemu 

ogrzewania na proekologiczne, 

c) umożliwienia przeprowadzenia ewentualnej 

kontroli wykonanych prac przez okres 5 lat od 

dnia zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, 

d) zwrotu przyznanej kwoty dotacji w przy-

padku: 

- zaprzestania używania proekologicznego 

ogrzewania z przyczyn zależnych od użytkownika 

przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy  

o udzieleniu dotacji, 

- złożenia fałszywych dokumentów i oświad-

czeń stanowiących podstawę przyznania dotacji. 

4. Wniosek wraz z załącznikami kwalifikuje  

4 -cio osobowy zespół powołany przez Burmistrza 

Miasta Kluczborka. 

5. Dotacja na modernizację lub budowę proeko-

logicznego ogrzewania dotyczy jedynie kosztów: 

1) zakupu kotła c.o., 

2) zakupu dynamicznych piecy akumulacyjnych, 

3) zakupu pompy ciepła, 

4) zakupu kolektorów słonecznych. 

6. Dotacja przyznawana będzie w kwocie wy-

noszącej 40% ceny brutto zakupu, jednak nie-

przekraczającej 2.000 zł. 

7. Dotacja przyznawana będzie pod warunkiem: 

a) posiadania i korzystania do dnia 31 grudnia 

2007 r. tylko z ogrzewania na węgiel lub koks, 

b) przeprowadzenia po w/w terminie moderni-

zacji tegoż systemu na gazowe, elektryczne, ole-

jowe, opalane paliwem stałym posiadające sto-

sowny atest lub zastosowanie urządzeń grzew-

czych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła 

ciepła to jest pompy ciepła lub kolektorów sło-

necznych, 

c) wykonania proekologicznego systemu ogrze-

wania gazowego, elektrycznego, olejowego, opala-

nego paliwem stałym posiadającym stosowny atest 

lub urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. 

alternatywne źródła ciepła to jest pompy ciepła lub 

kolektorów słonecznych w budynkach, w których 

przystąpienie do użytkowania zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane nastąpiło po dniu 1 stycznia 

2008 r. 

d) zakupu kotła wbudowanego w wykonany 

system ogrzewania, dynamicznych piecy akumu-

lacyjnych, pompy ciepła lub kolektorów słonecz-

nych po dniu 1 stycznia 2008 r. 

e) w przypadku instalacji ekologicznego sys-

temu ogrzewania opalanego paliwem stałym, 

posiadania stosownego certyfikatu bezpieczeń-

stwa ekologicznego. 

8. Dotacja będzie realizowana zgodnie z za-

wartą umową pomiędzy Gminą Kluczbork a wnio-

skodawcą. 

9. Dotacja będzie realizowana według kolejno-

ści złożenia kompletnych wniosków – decyduje 

data złożenia wniosku. 

10. Wnioski będą przyjmowane do czasu wy-

czerpania środków finansowych zabezpieczonych 

na ten cel w budżecie na dany rok budżetowy. 

11. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków 

finansowych na ten cel w danym roku budżeto-

wym będą zwracane wnioskodawcy. 

 

§ 4. Osobie, ubiegającej się o dotację na mo-

dernizację lub budowę proekologicznego ogrze-

wania, której odmówiono tej dotacji - nie przysłu-

guje z tego tytułu roszczenie. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Kluczborku  

Janusz Kędzia 
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UCHWAŁA NR VI/33/11 

RADY GMINY KOMPRACHCICE 

 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

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

1591, zm. 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, 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 i Nr 106, poz. 675)  

w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Komprach-

cice uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się opłatę za wpis żłobka oraz klu-

bu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dzie-

cięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Kom-

prachcice w wysokości 10 zł. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Komprachcice. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Antoni Wencel 
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UCHWAŁA NR VIII/44/11 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY 

 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśnica 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-

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

1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

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

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

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

Nr 116, poz. 1203, 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 poz. 146,  

Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113) oraz art. 4 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (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 i Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 

1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13) po zasięgnięciu opinii Państwowe-

go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzel-

cach Opolskich uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie Gminy Leśnica, zwany 

dalej Regulaminem. 

 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymywania czysto-

ści i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani 

są do prowadzenia selektywnego zbierania:  
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- odpadów komunalnych takich jak: szkło bia-

łe, szkło kolorowe, plastik, puszki aluminiowe  

i kartony po napojach, papier i tektura,  

- odpadów komunalnych niebezpiecznych, po-

wstających w gospodarstwach domowych,  

- odpadów wielkogabarytowych,  

- odpadów z remontów,  

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

- zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

2. Dla prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów, udostępnia się oznakowane worki pla-

stikowe dostarczone bezpośrednio mieszkańcom 

przez przedsiębiorstwo odbierające odpady. 

3. Częstotliwość odbioru odpadów pochodzą-

cych z selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez przedsiębiorstwo odbierające, 

świadczące usługi w tym zakresie. Harmonogram 

ustalony jest na początku roku i przekazywany 

mieszkańcom. 

4. Odpady komunalne niebezpieczne powstałe 

w gospodarstwie domowym, takie jak: przetermi-

nowane lekarstwa, baterie, opakowania plastiko-

we po olejach, farbach, klejach, opakowania  

z pozostałości zużytego oleju samochodowego, 

powinny być zbierane do ustawionych czerwo-

nych pojemników. Natomiast odpady niebez-

pieczne takie jak: zużyte lampy rtęciowe, świe-

tlówki winne być zbierane w wydzielonych miej-

scach na terenie nieruchomości. Ich odbiór od-

bywać się będzie raz w roku w ustawionym przez 

przedsiębiorstwo odbierające kontenerze (punkcie 

mobilnym) – w miejscowościach i terminie poda-

nym do wiadomości mieszkańców. 

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe i zu-

żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinny 

być zbierane w wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości i odbierane w terminach podanych 

do wiadomości mieszkańców przez przedsiębior-

stwo odbierające odpady, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku. 

6. W przypadku prowadzenia remontów i niepo-

siadania możliwości zagospodarowania powstałych 

odpadów, właściciel nieruchomości powinien za-

bezpieczyć się w pojemnik odpowiedniej wielkości 

na powstałe w wyniku prowadzonego remontu 

odpady i uzgodnić ich odbiór z przedsiębiorstwem 

odbierającym, na warunkach uzgodnionych między 

stronami. 

 

§ 3.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

oczyszczenia z błota, śniegu i innych zanieczysz-

czeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego. 

2. Obowiązek, określony w ust. 1, powinien 

być realizowany przez odgarnięcie zanieczyszczeń 

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pie-

szych lub pojazdów, podjęcia działań likwidują-

cych lub co najmniej ograniczających śliskość. 

Materiał użyty do tych celów należy uprzątnąć 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastoso-

wania. 

3. Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu 

powinny być prowadzone w sposób zapewniający 

ochronę terenów zieleni ze szczególnym uwzględ-

nieniem drzew i krzewów. 

4. Właściciele nieruchomości, których obiekty 

budowlane są użytkowane bezpośrednio przy cią-

gach komunikacyjnych zobowiązani są do usuwania 

z dachów i gzymsów sopli lodowych i zwisów 

śniegowych niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

 

§ 4.1. Mycie i naprawy pojazdów samocho-

dowych poza myjniami i warsztatami napraw-

czymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieru-

chomości, w miejscu utwardzonym i skanalizo-

wanym w sposób gwarantujący po umyciu i na-

prawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych 

zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich 

przedostaniem się do gruntu i wód. 

2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów sa-

mochodowych na ulicach, chodnikach, w lasach, 

miejscach publicznych. 

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów 

samochodowych odpady należy przekazać wy-

specjalizowanym podmiotom. 

 

Rozdział 2 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych 

 

§ 5.1. Odpady komunalne wytwarzane na te-

renie nieruchomości powinny być gromadzone  

w pojemnikach o pojemności 80, 120, 240, 

1100 dm3, uznawanych jako normatywne. 

2. Liczba pojemników lub urządzeń powinna 

gwarantować ciągłość zbierania odpadów po-

wstających na terenie nieruchomości. 

3. Ustala się minimalną, tygodniową objętość 

odpadów komunalnych – dla zabezpieczenia wła-

ściwej liczby pojemników – z uwzględnieniem 

częstotliwości ich wywozu, w które powinien 

zaopatrzyć się właściciel, zarządca, użytkownik 

nieruchomości: 

1) dla lokali mieszkalnych – 15 l na jednego 

mieszkańca, 

2) dla barów, restauracji i innych stałych 

obiektów gastronomicznych – 20 l na jedno miej-

sce konsumpcyjne, 

3) dla lokali handlowych – na każde rozpoczęte 

10 m2 powierzchni użytkowej lokalu (łącznie  

z wszystkimi pomieszczeniami przynależnymi), lecz 

nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal – zgod-

nie z poniższym: 

a) branży spożywczej i innej połączonej ze 

spożywczą – 50 l, 

b) innych niż wymienione w lit. A – 25 l, 
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4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych  

i przemysłowych – 110 l na każdą dziesiątkę 

zatrudnionych osób. 

4. W sytuacjach wyjątkowych związanych  

z krótkotrwałym zwiększeniem ilości odpadów 

komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich  

w szczelnych workach foliowych. 

5.1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek 

utrzymywania pojemników na odpady w takim sta-

nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby 

korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie 

powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników. 

2) W celu zastosowania górnych stawek opłat 

za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzy-

sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

zmieszanych z nieruchomości, w których prowa-

dzi się selektywną zbiórkę odpadów, ustala się 

normatywną minimalną ilość odpadów zebranych 

selektywnie z nieruchomości w zależności od 

ilości zamieszkujących je mieszkańców: 

a) 1 worek na 3 miesiące z nieruchomości za-

mieszkanej przez 1 mieszkańca, 

b) 2 worki na 1 miesiąc z nieruchomości za-

mieszkanej przez 2 do 4 mieszkańców, 

c) 3 worki na 1 miesiąc z nieruchomości za-

mieszkanej przez 5 i więcej mieszkańców. 

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych winny być umieszczone w miejscach 

łatwo dostępnych dla użytkowników i przedsiębior-

stwa odbierającego, na twardej i równej powierzch-

ni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota 

oraz umożliwiającej przemieszczanie pojemników na 

własnych kołach lub wózkach. 

 

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpa-

dów komunalnych i nieczystości ciekłych 

 

§ 6.1. Należy zapewnić odbiór odpadów ko-

munalnych przez przedsiębiorstwo odbierające  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczo-

nych do użytku publicznego tak często, aby urzą-

dzenia do ich zbierania nie przepełniały się. 

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunal-

nych ustala właściciel, zarządca, użytkownik nie-

ruchomości w umowie z przedsiębiorstwem od-

bierającym posiadającym zezwolenie. 

3. Częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych 

ustala właściciel, zarządca, użytkownik nieru-

chomości w umowie z przedsiębiorcą posiadają-

cym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bez-

odpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

4. Odbioru odpadów komunalnych należy do-

konywać co najmniej dwa razy w miesiącu. 

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie 

do ich przepełnienia - jednak nie rzadziej niż raz 

na dwa miesiące. 

6. Pojemniki na odpady winny być wystawio-

ne na czas odbioru przez posesją w miejscu 

umożliwiającym swobodny do nich dojazd. 

7. Nieczystości ciekłe winny być przetranspor-

towane do stacji zlewnej (oczyszczalni ścieków). 

Wylewanie nieczystości ciekłych w innych miej-

scach jest niedozwolone. 

 

Rozdział 4 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania odpadów oraz ilości odpadów wyse-

lekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowią-

zane są przedsiębiorstwa odbierające odpady 

 

§ 7. System gospodarowania odpadami ko-

munalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-

nych do składowania: 

1) do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 

50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegają-

cych biodegradacji w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszą-

cych 367 Mg, 

2) do 31 grudnia 2002 r. do nie więcej niż 

35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegają-

cych biodegradacji w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszą-

cych 367 Mg. 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami 

 

§ 8.1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich 

mieszkańców zorganizowanym systemem odbie-

rania następujących rodzajów odpadów komunal-

nych:  

- papieru i tektury nieopakowaniowej, opako-

wań z tektury i papieru,  

- opakowań wielomateriałowych,  

- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,  

- opakowań z tworzyw sztucznych,  

- tekstyliów,  

- szkła nieopakowaniowego,  

- opakowań ze szkła,  

- metali,  

- opakowań z blachy stalowej,  

- opakowań z aluminium,  

- odpadów mineralnych,  

- drobnej frakcji popiołowej,  

- wielkogabarytowych, np. sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego,  

- budowlanych z remontów mieszkań i budyn-

ków,  

- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, 

resztek farb i lakierów, opakowań po nawozach. 
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2. Selektywną zbiórkę odpadów mieszkańcy 

prowadzą w workach o kolorach przypisanych 

poszczególnym rodzajom odpadów:  

- odpady opakowaniowe plastikowe, alumi-

niowe, z blachy stalowej – worek koloru żółtego,  

- odpady opakowaniowe szklane białe – worek 

koloru białego,  

- odpady opakowaniowe szklane kolorowe – 

worek koloru zielonego,  

- odpady makulatury – worek koloru niebie-

skiego,  

- odpady niebezpieczne – worek koloru czer-

wonego. 

3. Gmina, poprzez przedsiębiorstwa prowa-

dzące działalność w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych, które są zobowiązane do selek-

tywnego ich odbierania oraz do ograniczenia ilości 

odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych 

do składowania, zapewnia warunki funkcjonowa-

nia systemu selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych, aby było możliwe ograni-

czenie składowania odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji. 

4. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpa-

dów od właścicieli nieruchomości poprzez określe-

nie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, 

zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszyst-

kich odpadów zebranych selektywnie, w tym po-

wstających w gospodarstwach domowych odpa-

dów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych 

z remontów i odpadów niebezpiecznych. 

5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z od-

padów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

realizowane jest przez selektywne zbierania ich 

przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich 

odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności 

przez właściwe postępowanie z nimi. 

6. Na terenie gminy dopuszcza się:  

- kompostowanie odpadów roślinnych powsta-

jących na terenie nieruchomości we własnym 

zakresie i na własne potrzeby, lub  

- spalanie pozostałości roślinnych na terenie 

nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do 

tego przewidzianymi o ile nie narusza to odręb-

nych przepisów – zgodnie z art. 13 ustawy  

o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628  

z późn. zm.). 

 

Rozdział 6 

Wymagania utrzymywania zwierząt domowych 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 9. Do obowiązków osób utrzymujących 

zwierzęta domowe, należy: 

1) Opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzę-

tami, eliminowanie zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, 

2) Utrzymywanie zwierząt na terenie swoich 

posesji lub w odpowiednich kojcach, 

3) Wyprowadzanie psów na smyczy i w ka-

gańcu, 

4) Zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miej-

scach odosobnionych z zachowaniem bezpiecznej 

kontroli nad zwierzętami, 

5) Sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych 

miejscach publicznych. 

 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodar-

skich na terenach wyłączonych 

 

§ 10.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt 

gospodarskich powyżej 0,1 DJP (Duże Jednostki 

Przeliczeniowe) w odległości poniżej 50 m od 

budynku urzędów, szkół, przedszkoli, placówek 

kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej  

i opieki społecznej, stref ochrony bezpośredniej  

i pośredniej ujęć wodociągowych. 

2. Prowadzący hodowle zwierząt gospodar-

skich jest zobowiązany do:  

- gromadzenia i usuwania powstających w związ-

ku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem i nie powodowania zanieczysz-

czeń terenu nieruchomości oraz wód powierzch-

niowych i podziemnych,  

- nie powodowania przez prowadzone hodow-

le, wobec innych osób zamieszkujących na nieru-

chomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak 

hałas i odory,  

- przestrzegania przepisów sanitarno – epide-

miologicznych,  

- usuwania wszelkich pozostawionych przez 

zwierzęta nieczystości w miejscach użyteczności 

publicznej. 

 

Rozdział 8 

Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji  

i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 11.1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy 

nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia 

szczurów i myszy w obrębie nieruchomości. 

2. Akcje deratyzacji na terenie Gminy winna 

być przeprowadzona dwa razy w roku w termi-

nach:  

- I-sza od 1 do 30 kwietnia każdego roku,  

- II-ga od 1 do 30 listopada każdego roku. 

 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Leśnicy. 
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§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 

tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  

w Leśnicy i poszczególnych sołectwach Gminy 

oraz na stronach internetowych Gminy Leśnica. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

mgr inż. Ryszard Froń 
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UCHWAŁA NR IX/56/2011 

RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubsza  

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 r. o samorządzie gminnym 

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

1591 zm. 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 

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

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

poz. 1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, 

Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

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

Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

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

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

675) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-

nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, 

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

Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, 

poz. 1726), Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, 

sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Lubsza i jej jednostkom 

podległym, warunki dopuszczalności pomocy  

de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, 

pomocy de minimis w rybołówstwie, w przypad-

kach, w których ulga stanowić będzie pomoc de 

minimis, pomoc de minimis w rolnictwie, pomoc 

de minimis w rybołówstwie, oraz wskazanie or-

ganu uprawnionego do udzielania tych ulg. 

§ 2.1. W przypadkach uzasadnionych ważnym 

interesem dłużnika lub interesem publicznym na-

leżności pieniężne mające charakter cywilno-

prawny, przypadające Gminie Lubsza i jej jed-

nostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, 

mogą być umarzane albo ich spłata może być 

odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach 

określonych w niniejszej uchwale. 

2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy 

oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne 

osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki 

umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowią-

zanych. 

3. Od należności, której termin zapłaty odro-

czono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się 

odsetek za zwłokę za okres od dnia przyznania 

ulgi, o której mowa w ust. 1, do upływu termi-

nów zapłaty określonych przez organ przyznający 

ulgę. 

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo  

w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ 

przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytel-

ność staje się natychmiast wymagalna wraz  

z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od 

pierwotnego terminu zapłaty. 

 

§ 3.1. Organ, na wniosek zobowiązanego 

prowadzącego działalność gospodarczą, może 

udzielać określonych w § 2 ust. 1 ulg w spłacie 

zobowiązań należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Lubsza i jej jednostkom podległym, które: 

1) nie stanowią pomocy publicznej; 

2) stanowią pomoc de minimis - zgodnie  

z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006  

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania 
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art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  

(Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006); 

3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - 

zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/ 

2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie sto-

sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 

do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej 

(Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007). 

4) stanowią pomoc de minimis w rybołów-

stwie - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesie-

niu do pomocy w ramach zasady de minimis dla 

sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 193  

z 25.07.2007). 

2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy 

de minimis zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mi-

nimis jakie podmiot otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprze-

dzających go lat albo oświadczenia o nieotrzyma-

niu pomocy w tym okresie; 

2) wypełnionego formularza informacji przed-

stawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie za-

kresu informacji przedstawionych przez podmiot 

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

poz. 311); 

3) informacji o sytuacji ekonomicznej wnio-

skodawcy, w tym sprawozdania finansowe za 

okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporzą-

dzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości; 

4) informacji o prowadzonej działalności go-

spodarczej w związku z którą wnioskodawca 

ubiega się o pomoc; 

5) informacji o pomocy otrzymanej w odnie-

sieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma 

być przeznaczona pomoc de minimis. 

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobo-

wiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wypełnionego formularza informacji przed-

stawionych przy ubieganiu się o pomoc de mini-

mis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiącego 

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie ((Dz. U. Nr 121, poz. 810); 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mi-

nimis w rolnictwie jakie otrzymał w ciągu danego 

roku podatkowego, oraz dwóch poprzedzających 

lat podatkowych lub pomocy de minimis w rybo-

łówstwie jaki otrzymał w okresie dwóch lat po-

datkowych, albo oświadczenia o wielkości pomo-

cy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia  

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3) informacji o otrzymanej pomocy publicznej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifiku-

jących się do objęcia pomocą, na pokrycie któ-

rych ma być przeznaczona pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie takich jak: wiel-

kość i przeznaczenie pomocy publicznej, dzień 

udzielenia pomocy publicznej, podstawę prawną 

udzielenia pomocy publicznej, formę, w jakiej 

pomoc publiczna została udzielona; 

4) informacji o rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej w rolnictwie lub rybołówstwie  

w związku, z którą wnioskodawca ubiega się  

o pomoc. 

 

§ 4.1. Przepisy § 2 - § 3 stosuje się odpo-

wiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania 

na raty spłat odsetek od należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, przypadają-

cych Gminie Lubsza i jej jednostkom podległym 

oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłat innych należności ubocznych. 

2. Umorzenie należności głównej skutkuje 

umorzeniem odsetek. 

3. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności 

głównej, w odpowiednim stosunku do tej należ-

ności podlegają umorzeniu odsetki. 

4. Umorzenie części należności może nastąpić 

po uregulowaniu pozostałej kwoty. 

 

§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do na-

leżności, których umarzanie, odraczanie terminów 

spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają 

odrębne przepisy. 

 

§ 6.1. Należności pieniężne mające charakter 

cywilnoprawny, przypadające Gminie Lubsza i jej 

jednostkom podległym, z urzędu, mogą być uma-

rzane w całości, jeżeli: 

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 6.000,00 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 oso-

bowości prawnej uległa likwidacji. 
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2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego 

są zobowiązane inne osoby, należności, o których 

mowa w ust. l, mogą zostać umorzone tylko wte-

dy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec 

wszystkich zobowiązanych. Jeśli wśród tych zo-

bowiązanych są osoby prowadzącego działalność 

gospodarczą, organ może udzielać określonych  

w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Lubsza i jej jednostkom 

podległym, które nie stanowią pomocy publicznej. 

3. Przepisy § 6 ust. 1 - ust. 2 stosuje się od-

powiednio do umarzania z urzędu odsetek od 

należności pieniężnych mających charakter cywil-

noprawny, przypadających Gminie Lubsza i jej 

jednostkom podległym oraz do umarzania z urzę-

du spłat innych należności ubocznych. 

 

§ 7. Do umarzania, odraczania terminów lub 

rozkładania na raty spłat należności, o których 

mowa w niniejszej uchwale, uprawniony jest 

Wójt Gminy Lubsza. 

§ 8. Umorzenie należności oraz odroczenie 

terminu spłaty całości lub części należności albo 

rozłożenie płatności całości lub części należności 

na raty następuje, w formie jednostronnego 

oświadczenia woli Wójta Gminy Lubsza na pod-

stawie przepisów prawa cywilnego. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Lubsza. 

 

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXV/324/2006 

Rady Gminy Lubsza z dnia 29.03.2006 roku  

i uchwała Nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Lub-

sza z dnia 28.08.2009 roku w sprawie zasad  

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza  

mgr Janina Wcisło 
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UCHWAŁA NR IX/60/2011 

RADY GMINY LUBSZA 

 

 z dnia 20 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2005 Rady Gminy Lubsza z dnia 26.04.2005 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 38, poz. 1254),  

zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2006 Rady Gminy Lubsza z dnia 24.02.2006 r.  

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 26, poz. 905), Uchwałą Nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Lubsza  

z dnia 30.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz. 1538) oraz Uchwałą Nr XX/140/2008  

Rady Gminy Lubsza z dnia 29 maja 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 46, poz. 1596).  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 

Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 

1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U.  

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

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

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

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

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

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

Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111; Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U.  

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

Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

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

z 2010 r. Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, 

poz. 230; Nr 106, poz. 675) art. 90 f ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  

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

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

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

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 

Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. 

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 

791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,  

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 

Gminy Lubsza uchwala, co następuje:  
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§ 1. W uchwale Nr XXVII/265/2005 Rady Gmi-

ny Lubsza z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Lubsza wprowadza 

się następujące zmiany:  

§ 3. Miesięczna wysokość stypendium szkolne-

go uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie  

w następujący sposób: 

 
Wysokość dochodu netto  

na jedną osobę w rodzinie  

(z uwzględnieniem posta-

nowień art. 90d ust. 7 

ustawy o systemie oświaty) 

Wysokość stypendium mie-

sięcznie (z uwzględnieniem 

postanowień art. 90d ust. 9 

ustawy o systemie oświaty) 

do 150,00 zł włącznie 120 % kwoty o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 

301 z późn. zm.) 

Od kwoty 150 do 250 zł 

włącznie 

95 % kwoty o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 

301 z późn. zm.) 

powyżej 250 zł do kwoty  

o której mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 roku  

o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 175, poz. 

1362 z późn. zm.). 

80 % kwoty o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 50, poz. 

301 z późn. zm.) 

 

§ 2. § 4 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 4.2. Wniosek o przyznanie stypendium 

szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Lubszy do dnia 15 września danego 

roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kole-

giów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych – do 15 października danego roku 

szkolnego.  

3. Wniosek o zasiłek szkolny można składać  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubszy w ter-

minie nie dłuższym niż dwa miesiące od zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie zasiłku.”. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy. 

 

§ 4. Wzory wniosków dotyczących przyznania 

stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego określa 

Wójt Gminy Lubsza w drodze zarządzenia. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Lubsza  

mgr Janina Wcisło 
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UCHWAŁA NR VII/44/2011 

 RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

  

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowa-

nia przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów  

 

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. 

Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; 

Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 

1271; Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. 

Nr 80, poz. 717; Dz. U. Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U.  

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 72, poz. 1441;  

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

Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327;  

Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Nr 180 poz. 

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

420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 

142 i 146; Nr 106 poz. 675), art. 14 ust. 5  

w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze-

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

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

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 

788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091,  

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

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

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

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

poz. 1280, 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. 

124, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 

250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 

poz. 991) Rada Gminy Murów uchwala, co na-

stępuje:  
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§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola 

publiczne prowadzone przez Gminę Murów w za-

kresie realizacji programu wychowania przedszkol-

nego, obejmujące podstawę programową wycho-

wania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych 

przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach 

od 8.00 do 13.00 w wymiarze 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 podstawę programową wycho-

wania przedszkolnego obejmuje koszty zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych 

zajęć dydaktycznych, wspierających prawidłowy 

rozwój umysłowy dziecka, a 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 umożliwiające realizacje innowacji  

i programów autorskich poszerzających podstawę 

programową. 

3. Opłatę za korzystanie przez dziecko ze 

świadczeń przekraczających podstawę progra-

mową ustala się następująco: 

1) do 1 godziny dziennie – w wysokości 30 zł 

miesięcznie, 

2) do 2 godziny dziennie – w wysokości 35 zł 

miesięcznie, 

3) do 3 godziny dziennie – w wysokości 35 zł 

miesięcznie, 

4) powyżej 3 godziny dziennie – w wysokości 

40 zł miesięcznie. 

4. Opłaty o których mowa w ust. 3 wnosi się 

do dnia 15 każdego miesiąca. 

 

§ 3.1. Miesięczna wysokość opłaty za realiza-

cję świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 

stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklaro-

wanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszko-

lu w czasie przekraczającym wymiar zajęć pod-

stawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przed-

szkolu opłata, podlega proporcjonalnemu zmniejsze-

niu w miesiącu następującym po miesiącu, w któ-

rym dziecko było nieobecne za każdy dzień nie-

obecności w miesiącu poprzednim. Nieobecność 

dziecka jest odnotowana na podstawie dziennika 

zajęć. 

 

§ 4.1. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywie-

nia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzo-

nych na życzenie rodziców przez inne niż przed-

szkolne podmioty. 

2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywie-

nia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola,  

w porozumieniu z organem prowadzącym, z za-

stosowaniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Murów. 

 

§ 6. Traci moc uchwała XIV/105/2008 Rady 

Gminy Murów z dnia 19 czerwca 2008 w spra-

wie opłat za świadczenia w przedszkolach pro-

wadzonych przez Gminę Murów. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 
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UCHWAŁA NR VII/45/2011 

RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 

974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.  

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

Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 

146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 7 

ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U.  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 

poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664,  

Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13) Rada Gminy w Murowie uchwala, 

co następuje:  

 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale używa się 

pojęcia: 

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Murów - należy przez to rozu-

mieć regulamin uchwalony uchwałą Nr VIII/40/ 

2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 

2007 r. zmieniony uchwałą: Nr XVI/121/2008  

z dnia 30 października 2008 r. 

2) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Opolskiego - należy przez to rozumieć plan uchwa-

lony uchwałą Nr XVII/193/2008 Sejmiku Woje-

wództwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. 

3) Gminny Plan Gospodarki Odpadami - należy 

przez to rozumieć plan uchwalony uchwałą Nr IV/ 

16/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 

2010 r. 

 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 

Murów działalności w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych gminy 

w zakresie wyposażenia technicznego powinien 

spełniać następujące wymagania: 

1) Posiadać pojazdy specjalistyczne: 

a) przystosowane do odbioru niesegregowanych 

odpadów komunalnych w sposób bezpyłowy, 

b) przystosowane do odbioru odpadów selek-

tywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, 

c) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 

załadunek, transport i wyładunek odpadów ko-

munalnych w sposób nie powodujący zanieczysz-

czenia środowiska poprzez samoistne, niekontro-

lowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, 

bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także 

roznoszenie przykrych woni (odorów), 

d) oznakowane w sposób czytelny i widoczny, 

umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, 

poprzez umieszczenie na nich nazwy i numeru 

telefonu, 

e) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzą-

tanie miejsc odbioru odpadów, w przypadku ich 

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynno-

ści odbioru odpadów, 

f) których liczba i stan techniczny zapewniają 

ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług. 

2) Posiadać urządzenia przeznaczone do selek-

tywnego gromadzenia odpadów, o pojemności, 

określonej w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Murów, umożliwiają-

ce prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Murów. 

3) Posiadać bazę transportową, która winna 

zapewniać: 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwi-

sowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu 

pracy i utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarno – higienicznym, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

c) w przypadku braku możliwości przeprowa-

dzania czynności na terenie bazy transportowej 

określonych w ust 3 lit. b przedsiębiorca winien 

udokumentować korzystanie z usług świadczo-

nych przez innego przedsiębiorcę w zakresie my-

cia i dezynfekcji pojazdów. 

4) Powinien dysponować i wskazać miejsce 

wykonywania czynności biurowych, dotyczących 

prowadzonej działalności. 

5) Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia  

w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie 
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z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

oraz niniejszą uchwałą. 

 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpły-

wowych zlokalizowanych na nieruchomościach 

położonych w granicach administracyjnych Gminy 

Murów oraz na transport nieczystości ciekłych 

pochodzących z tych zbiorników, w zakresie wy-

posażenia technicznego powinien spełniać nastę-

pujące wymagania: 

1) posiadać pojazdy specjalistyczne i aseniza-

cyjne: 

a) których konstrukcja lub zabudowa pozwala 

na załadunek, transport i wyładunek nieczystości 

ciekłych w sposób nie powodujący zanieczysz-

czenia środowiska poprzez samoistne, niekontro-

lowane przez przedsiębiorcę wylewanie, a także 

roznoszenie przykrych woni (odorów), 

b) oznakowane w sposób czytelny, trwały i wi-

doczny, umożliwiający łatwą identyfikację, poprzez 

umieszczenie na nich nazwy i nr telefonu przedsię-

biorcy, 

c) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzą-

tanie miejsc odbioru odpadów, w przypadku ich 

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynno-

ści odbioru odpadów, 

d) których liczba i stan techniczny zapewniają 

ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług  

z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej awarią 

jednego z pojazdów. 

2) posiadać bazę transportową, która winna 

zapewniać: 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwi-

sowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu 

pracy i utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarno – higienicznym, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

c) w przypadku braku możliwości przeprowa-

dzania czynności na terenie bazy transportowej 

określonych w ust. 2 lit. b przedsiębiorca winien 

udokumentować korzystanie z usług świadczo-

nych przez innego przedsiębiorcę w zakresie my-

cia i dezynfekcji pojazdów. 

3) Powinien dysponować i wskazać miejsce 

wykonywania czynności biurowych, dotyczących 

prowadzonej działalności. 

4) Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia  

w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie 

z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 

oraz niniejszą uchwałą. 

 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest 

do wywożenia odpadów komunalnych do miejsc 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunal-

nych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Opolskiego. 

 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpły-

wowych i transport nieczystości ciekłych, zobo-

wiązany jest do wywożenia nieczystości ciekłych 

do stacji zlewnej działającej na terenie Gminy 

Murów. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Murów. 

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 
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UCHWAŁA NR VIII/52/2011 

RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r.  

w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Murów  

 

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. Dz. U.  

Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. 

Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271;  

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

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

Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. 72, poz. 1441; Nr 175, poz. 

1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 
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1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 

974; Nr 173 poz. 1218; 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 106 poz. 675), art. 14 ust. 5 w związ-

ku z art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 

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

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

poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 

788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091,  

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

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

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

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

poz. 1280, 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. 

124, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 

250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz. 857 i Nr 148 

poz. 991) Rada Gminy Murów uchwala, co na-

stępuje:  

§ 1. W uchwale Nr VII/44/2011 Rady Gminy 

Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie opłat za 

świadczenie usług wykraczających poza realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolne-

go w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Murów wprowadza się następujące zmiany:  

§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„Miesięczna wysokość opłaty za realizację 

świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 3 będzie 

naliczana według zadeklarowanej liczby godzin 

pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekra-

czającym wymiar zajęć podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Murów. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego, z mocą obo-

wiązującą od dnia 1 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 
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UCHWAŁA NR VIII/53/2011 

RADY GMINY MURÓW 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Murów z dnia 19 maja 2011 r.  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 

974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.  

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

Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 

146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 7 

ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U.  

z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005 r.  

Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 

1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, 

poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664,  

Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r. 

Nr 5, poz. 13) Rada Gminy Murów uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. W uchwale Nr VII/45/2011 Rady Gminy 

Murów z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie okre-

ślenia wymagań, jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na odbieranie odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorni-

ków bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Murów wprowadza się 

następujące zmiany: w § 1 pkt 1 otrzymuje 

brzmienie:  

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Murów – należy przez to rozumieć 

aktualnie obowiązujący Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Murów”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Murów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Józef Sowada 
971

971 

 
972 

UCHWAŁA NR VIII/51/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 mar-

ca 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

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

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

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

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

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

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

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

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 

Nr 21, poz. 113)), oraz art. 11 ust. 1 i ust. 3 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(tj. 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) 

oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r.  

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bez-

domnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116 poz. 

753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii w Nysie oraz po zasięgnięciu opinii To-

warzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada 

Miejska w Paczkowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1.1. Na obszarze Gminy Paczków będzie się 

dokonywać wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie 

przeprowadzane w miarę potrzeb na całym obsza-

rze Gminy lub jej części. 

 

§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwie-

rzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez czło-

wieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właści-

ciela lub innej osoby, pod której opieką trwale 

dotąd pozostawały. 

 

§ 3.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na 

terenie Gminy Paczków ma charakter stały na 

podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających 

się bez opieki zwierzętach, w szczególności cho-

rych lub powodujących zagrożenie bezpieczeń-

stwa. 

2. Wymienione w ust. 1 zwierzęta będą wyła-

pywane po uprzednim stwierdzeniu upoważnio-

nych przez Burmistrza Paczkowa osób, zarząd-

ców, administratorów nieruchomości lub miesz-

kańców, iż zwierzę pozostaje bez opieki (nie po-

siada właściciela), swobodnie przemieszcza się, 

stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa miesz-

kańców i innych osób oraz porządku publicznego. 

 

§ 4.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt bę-

dzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posia-

dającego właściwe zezwolenie lub podmiot pro-

wadzący schronisko, z którym Burmistrz Paczko-

wa zawarł stosowną umowę. 

2. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zo-

stanie opieka lekarsko - weterynaryjna. 

3. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umiesz-

czone w schronisku dla zwierząt, z którym Bur-

mistrz Paczkowa zawarł stosowną umowę, gdzie 

będą podlegały następującym zabiegom: 

1) ocenie stanu zdrowia przez służbę wetery-

naryjną, 

2) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczo-

nym na kwarantannę, 

3) niezbędnym szczepieniom profilaktycznym. 

4. W przypadku ustalenia właściciela lub opie-

kuna zwierzęcia, które zostało wyłapane, ponosi 

on koszty wyłapania, przewiezienia i umieszcze-

nia w schronisku, w tym koszty opieki weteryna-

ryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującego 

w schronisku cennika. Właściciel zwierzęcia obo-

wiązany jest odebrać zwierzę ze schroniska  

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomie-
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nia. Po upływie 14 dni schronisko decyduje  

o dalszym losie zwierzęcia. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej  

Zdzisław Kazimierz Michael 
972

 

972 

 
973 

UCHWAŁA NR IX/61/2011 

RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) Rada Miej-

ska w Paczkowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika 

Ojca Świętego Jana Pawła II na działce o nr 384 

przy ulicy Kościelnej w Paczkowie. 

 

§ 2. Budowa pomnika zostanie sfinansowana 

ze środków inicjatorów idei wzniesienia pomnika 

po uzyskaniu przez nich stosownych zezwoleń na 

jego realizację. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Zdzisław Kazimierz Michael 
973

 

973 

 
974 

UCHWAŁA NR IX/65/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Paczków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

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

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

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

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

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

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

Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz  

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

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

230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 

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

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. 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, 
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poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 

668, Nr 92, poz. 753; z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 

oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 

1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywa-

nia bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r.  

Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiato-

wym Lekarzem Weterynarii w Nysie oraz po za-

sięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwie-

rzętami w Opolu, Rada Miejska w Paczkowie 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. W uchwale nr VIII/51/2011 r. Rady Miej-

skiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2011 r.  

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na 

terenie Gminy Paczków § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Za zwierzęta bezdomne uważa się zwie-

rzęta w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej  

Zdzisław Kazimierz Michael 

974

 

974 

 
975 

UCHWAŁA NR VI/32/11 

RADY GMINY TUŁOWICE 

 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice  

we wsi Tułowice obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

128 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. 1453 

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

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

Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związku  

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  

Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803,  

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

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

474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 

poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,  

z 2011 r. Nr 32, poz. 159) po stwierdzeniu zgod-

ności z usta-leniami Studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Tułowice, Rada Gminy w Tułowicach uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowi-

ce we wsi Tułowice obejmującego teren przemy-

słu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porceli-

towej w granicach określonych na rysunku zmia-

ny planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Tułowice we wsi 

Tułowice obejmującego teren przemysłu i skła-

dów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej, 

składa się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy oraz za-sadach ich finansowania sta-

nowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Tułowice we wsi 
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Tułowice obejmującego teren przemysłu i skła-

dów w rejonie ul. Przemysłowej i Porcelitowej 

polega na korekcie ustaleń szczegółowych dla 

terenu 25 P,S. Rysunek zmiany planu oraz usta-

lenia dla terenu 24 EG, 23 ZI, 25a WW, 25b U, 

ZI, 03 KZ oraz 26 A,KP pozostają bez zmian. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są 

szczegółowe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu obejmujące: 

1) korektę zapisów w zakresie ochrony i śro-

dowiska zawartych w ustaleniach terenu 25 P,S. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

określonych w planie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsługi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zadań dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od 

ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania 

nieruchomości i ich ponownego podziału na działki 

gruntu, ponieważ w niniejszej zmianie planu nie 

określono obszarów (i ich granic) polegających sca-

leniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą  

o gospodarce nieruchomościami. 

 

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

§ 6.1. W rozdziale 1 w § 9 uchwały Rady Gmi-

ny w Tułowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w ustaleniach pkt 2 wyrazy „z wyklucze-

niem inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko dla 

których wymagane jest sporządzenie stosownego 

raportu (za wyjątkiem inwestycji celu publicznego  

w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji)” 

zastępuje się wyrazami: „dopuszcza się przedsię-

wzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

oddziaływać na środowisko”. 

2. W rozdziale 1 w § 9 uchwały Rady Gminy 

w Tułowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w ustaleniach pkt 3 wyrazy „inwestycje 

zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których może 

być wymagane sporządzenie stosownego rapor-

tu” zastępuje się wyrazami: „przedsięwzięcia 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środo-

wisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie od-

działywać na środowisko. 

3. W rozdziale 1 w § 9 uchwały Rady Gminy 

w Tułowicach Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. dopisuje się pkt 16 i 17 w brzmieniu: 

„16) dopuszcza się inwestycje celu publiczne-

go z zakresu łączności publicznej, których lokali-

zacja odbywać się będzie na warunkach określo-

nych w przepisach odrębnych”; 

17) nakazuje się wprowadzenie ochrony prze-

ciwpożarowej poprzez: 

a) zapewnienia zaopatrzenia przeciwpożaro-

wego w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

według przepisów odrębnych, 

b) zapewnienie możliwości intensywnego czer-

pania wody do celów przeciwpożarowych z hydran-

tów DN100 lub DN150 (w razie budowy sieci wo-

dociągowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 

DN250), 

c) zapewnienie dróg pożarowych do obiektów 

według przepisów odrębnych. 

4. W Uchwale Rady Gminy w Tułowicach  

Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. po Roz-

dziale 1 dopisuje się Rozdział 2 w brzmieniu:  

„Rozdział 2  

Ustalenia dot. granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów.  

 

„§ 17a.1. Teren objęty zmianą planu położony 

jest w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej 

ujęcia wód podziemnych Tułowic. Ustanowionej 

decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu nr OŚ. 

III/6210/77/98/bd z dnia 20.04.1998 r.  

2. W strefie ochronnej określonej w ust. 1 na-

leży przestrzegać obowiązujących zakazów, na-

kazów i ograniczeń wynikających z ww. decyzji  

i przepisów szczególnych.”. 

 

DZIAŁ III 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 7. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Tułowice we wsi Tułowice obejmującego 

teren przemysłu i składów w rejonie ul. Przemy-
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słowej i Porcelitowej uchwalonego Uchwałą  

Nr X/80/03 z dnia 23 października 2003 r. ze 

zmianami uchwalonymi uchwałą Rady Gminy  

w Tułowicach Nr VIII/51/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. oraz Nr VIII/52/07 z dnia 30 sierpnia 

2007 r. w części objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Tułowice. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Michał Szumega 
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Załącznik nr 2 

do uchwały nr VI/32/11 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice 

obejmującego teren przemysłu i składów w rejonie 

ul. Przemysłowej i Porcelitowej, inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) Rada Gminy w Tułowicach rozstrzyga, co 

następuje:  

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuło-

wice we wsi Tułowice obejmującego teren przemy-

słu i składów w rejonie ul. Przemysłowej i Porceli-

towej, nie przewiduje się realizacji nowych inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które 

należą do zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstępuje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

Załącznik nr 3 

do uchwały nr VI/32/11 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Tułowice we wsi Tułowice 

obejmującego teren przemysłu i składów w rejo-

nie ul. Przemysłowej i Porcelitowej. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 216 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) Rada Gminy w Tułowicach rozstrzyga, co 

następuje:  

Biorąc po uwagę stanowisko Wójta o niezgło-

szeniu uwag do projektu zmiany planu wyłożone-

go do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się  

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR VI/29/2011 

RADY GMINY W TURAWIE 

 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie: ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świadczone  

przez te przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku 

z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 40 i 41 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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; Dz. U.  

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

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

1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 

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

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

Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 

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

Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 

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

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

Nr 256, poz. 2572; Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 

1304; Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161,  

Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 

poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141,  

Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, 

poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; 

Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
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1532, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r.  

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 

818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292,  

Nr 180, poz. 1280; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 

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

Nr 235, poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 

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

poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 

991, Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Turawa 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się opłatę za zajęcia wykraczające 

ponad czas realizacji podstawy programowej, 

świadczone przez przedszkola samorządowe i od-

działy przedszkolne utworzone przy szkołach pod-

stawowych, prowadzonych przez Gminę Turawa, 

realizujące program wychowania przedszkolnego. 

 

§ 2. Opłata określona w § 1 wynosi 1,20 zł za 

godzinę realizacji tych zajęć. 

 

§ 3. Opłatę określoną w § 1 i § 2 nalicza się 

również za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas 

realizacji podstawy programowej. 

 

§ 4.1. Miesięczna wysokość opłaty za czas re-

alizacji świadczeń ustalona jest poprzez iloczyn 

stawki godzinowej, o której mowa w §2 oraz dekla-

rowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów 

dziecka w umowie cywilno-prawnej (załącznik nr 1 

do uchwały) dziennej liczby godzin pobytu dziecka 

w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy pro-

gramowej oraz liczby dni pracy przedszkola w mie-

siącu rozliczeniowym, z uwzględnieniem ulg oraz 

potrąceń z tytułu nieobecności dziecka w przed-

szkolu. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 podlega 

zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni po-

wszednich, w których w danym miesiącu dziecko 

nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze 

świadczenia. Nieobecność dziecka jest odnotowy-

wana na podstawie dziennika zajęć przedszkola. 

3. Potrąceń z tytułu nieobecności dziecka  

w przedszkolu dokonuje się w bieżącym miesiącu 

rozliczeniowym, lub najpóźniej w następnym mie-

siącu przypadającym po miesiącu, w którym wy-

stąpiła nieobecność dziecka w przedszkolu.  

W przypadku braku możliwości dokonania odpisu 

w kolejnym miesiącu kalendarzowym należy  

w terminie do 30 dni dokonać wypłaty tej należ-

ności. 

 

§ 5. Świadczenia i usługi realizowane odpłat-

nie obejmują: 

1. Gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające 

rozwój umysłowy dziecka. 

2. Gry i zabawy ruchowe, wspomagające 

rozwój fizyczny dziecka. 

3. Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainte-

resowania dziecka otaczającym światem. 

4. Zajęcia plastyczne i teatralne, rozwijające 

uzdolnienia dziecka. 

5. Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój 

emocjonalny i społeczny dziecka. 

 

§ 6.1. Całkowite zwolnienie z opłaty wymie-

nionej w § 2 uchwały może nastąpić z powodu: 

1) uczęszczania do przedszkola 4-go i kolejne-

go dziecka tej samej rodziny, 

2) szczególnie trudnych warunków życiowych  

i losowych rodziców (opiekunów prawnych) dziec-

ka. 

2. Decyzję o zwolnieniu z opłaty z przyczyn 

wymienionych w ust. 1 punkt 2 podejmuje wójt 

gminy Turawa na wniosek dyrektora przedszkola. 

3. Opłatę wymienioną w § 2 uchwały obniża się 

o 30% za drugie dziecko, 60% za trzecie dziecko 

danej rodziny, uczęszczające do przedszkola. 

4. Rodzice(opiekunowie prawni) dziecka, posia-

dający orzeczenie o niepełnosprawności dziecka 

mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty 

wymienionej w § 2 uchwały w wysokości 50% 

stawki. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) korzystający ze 

świadczeń z pomocy społecznej tj. z zasiłku stałego 

lub zasiłku okresowego na podstawie odrębnych 

przepisów – w okresie ich pobierania, mają prawo 

do częściowego zwolnienia z opłaty wymienionej  

w § 2 uchwały w wysokości 30%. 

 

§ 7. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka 

uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przed-

szkolnego przy szkołach podstawowych zobowią-

zani są do ponoszenia: 

1. Odpłatności określonej w § 2 uchwały. 

2. Odpłatności za posiłki, ustalonej w każdej 

placówce przez dyrektora przedszkola w porozu-

mieniu z wójtem gminy Turawa. Stawka żywie-

niowa obejmuje koszt zakupu artykułów żywno-

ściowych (wsad do kotła). Koszt przygotowania 

posiłku pokrywa organ prowadzący. 

3. Odpłatności za zajęcia dodatkowe, prowa-

dzone na życzenie rodziców przez inne niż przed-

szkole podmioty. 

 

§ 8. Opłaty wnosi się miesięcznie z góry, w ter-

minie do dnia 10-go każdego miesiąca. W przypad-

ku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, 

za ostatni dzień terminu płatności uważa się najbliż-

szy dzień powszedni. 

 

§ 9. Zakres realizowanych przez przedszkola 

świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 7 

uchwały zostanie określony w umowie cywilno-

prawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekuna-

mi) dziecka a dyrektorem przedszkola. 
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§ 10. Usługi świadczone przez przedszkola pu-

bliczne w zakresie podstawy programowej określo-

nej w odrębnych przepisach realizowane są bez-

płatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni 

w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 

określonych w statutach przedszkoli. 

 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIII/247/2001 

Rady Gminy w Turawie z dnia 16.02.2001 r.  

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowa-

dzonych przez gminę przedszkoli publicznych oraz 

uchwała Nr XIX/159/2004 Rady Gminy Turawa  

z dnia 8.10.2004 r. w sprawie zmiany uchwały. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Turawa. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego, z mocą obowią-

zującą od 1 września 2011 r. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy Turawa 

Adam Prochota 

 

 

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzor-

cze Nr NK.III.4131.1.96.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. 

stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały – 

opublikowane pod poz. 981. 
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*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.96.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. stwier-

dzające nieważność niniejszego załącznika – opublikowane pod poz. 981. 
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UCHWAŁA NR VI/30/2011 

 RADY GMINY TURAWA 

 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kotórz Mały, Gmina Turawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

/Tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 

oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

drogach publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115, z 2007 r. 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. 

101, Nr 19, poz. 100, Nr 86, poz. 720, Nr 168, 

poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, 

poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5,  

poz. 13, Rada Gminy Turawa uchwala, co nastę-

puje:  

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę drodze wewnętrznej 

zlokalizowanej na działce 2542/50 km 1 obręb 

Kotórz Mały o pow. 0,2036 ha. 

2. Droga wewnętrzna opisana w ust. 1 nosić 

będzie nazwę "CICHA". 

3. Działka nr 2542/50 stanowi współwłasność 

Pana Wiesława Czarneckiego, Pani Renaty Gemb-

ka-Czarneckiej, Państwa Tadeusza i Juliany Ka-

nia, Państwa Marek i Mirosławy Sadowskich. 

4. Integralną część uchwały stanowi załącznik 

graficzny nr 1 na którym kolorem zielonym zazna-

czono działkę nr 2542/50 stanowiącą współwła-

sność osób fizycznych opisanych w ust. 3. 

5. Niniejsza uchwała została podjęta na pod-

stawie pisemnych wniosków współwłaścicieli 

działek powołanych w ust. 3. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Turawa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Gminy  

Adam Prochota 
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do uchwały nr VI/30/2011 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 16 czerwca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR VII/80/2011 

RADY GMINY ZĘBOWICE 

 

 z dnia 14 czerwca 2011 r. 

  

w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie odpadów komunalnych ciekłych 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. 

zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40, 41, 42 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych 

przez właścicieli za opróżnienie zbiorników bezod-

pływowych i transport nieczystości ciekłych w wy-

sokości 17,00 zł (z podatkiem VAT) za 1 m3. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy Zębowice. 

 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Zębowi-

ce Nr V/29/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.  

w sprawie ustalenia górnej stawki za usuwanie 

odpadów komunalnych ciekłych. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodnicząca 

Rady Gminy Zębowice   

Gabriela Buczek 

978
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ZARZĄDZENIE NR 111/11 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 11 lipca 2011 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tarnów Opolski  

 

Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 

1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku  

z uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski Nr IX/ 

49/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. zarządzam:  

 

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających 

do Rady Gminy Tarnów Opolski w 3-mandatowym 

okręgu wyborczym nr 6, w którym na wakujący 

mandat wybierany będzie 1 radny. 

 

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, 

wyznacza się na niedzielę 25 września 2011 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wyko-

nania czynności wyborczych przewidzianych  

w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powia-

tów i sejmików województw, określa kalendarz 

wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 

podania do publicznej wiadomości i podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

 

 Wojewoda Opolski  

Ryszard Wilczyński 
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 Wojewody Opolskiego 

 z dnia 11 lipca 2011 r. 

 

KALENDARZ WYBORCZY 
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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II 

 

 z dnia 10 lipca 2011 r. 

  

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przeprowadzonych  

w dniu 10 lipca 2011 r. 

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. 

Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II 

podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów 

uzupełniających do Rady Gminy Lubrza przepro-

wadzonych w dniu 10 lipca 2011 r. 

 
CZĘŚĆ I 

Dane ogólne 

 

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wybor-

czym. 

2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata 

zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 ko-

mitet wyborczy. 

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okrę-

gu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym liczba 

zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub 

równa liczbie mandatów w okręgu. 

CZĘŚĆ II 

Wyniki wyborów 

 

Rozdział 1 

Okręg wyborczy nr 1 

 

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1. 

2. Wybory odbyły się. 

3. Głosowania nie przeprowadzono. 

4. Radnym został wybrany: 

1) z listy nr 1 KWW ANNY KIEBZAK:  

a) KIEBZAK Anna Małgorzata; 

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsa-

dzone. 

 

 Komisarz Wyborczy w Opolu II 

Paweł Mehl 
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INFORMACJA NR OKA-4110-18(6)/2011/19231/CW, OKA-4110-19(6)/2011/19231/CW 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

o podmiocie ubiegającym się o koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

 

Urząd Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 31 

ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625 ze zm.) informuje, że przedsię-

biorca: "UR CALOR" Sp. z o.o., ul. Aleja Zwycię-

stwa 97, 42-520 Dąbrowa Górnicza, zamierzają-

cy rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 

w miejscowościach Dąbrowa Górnicza, Lubliniec, 

Myszków, Kłobuck, Bytom, Kalety, Dobrodzień, 

Wojkowice, ubiega się o koncesje na: wytwarza-

nie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

 

 z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor Południowego 

Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Katowicach  

Marek Miśkiewicz 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.1.96.2011.AP 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

  

 z dnia 12 lipca 2011 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 

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

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam 

nieważność części uchwały Nr VI/29/2011 Rady 

Gminy w Turawie z dnia 16 czerwca 2011 r.  

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka  

w publicznych przedszkolach i oddziałach przed-

szkolnych przy szkołach podstawowych prowa-

dzonych przez Gminę Turawa za zajęcia świad-

czone przez te przedszkola ponad czas realizacji 

podstawy programowej w następującym zakresie: 

§ 4 ust. 1 słowa: „(załącznik nr 1 do uchwały)”, 

§ 6 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 2, § 7, załącznik do 

uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie  

 

Na sesji w dniu 16 czerwca 2011 r. Rada Gminy 

Turawa, podjęła uchwałę Nr VI/29/2011 w sprawie 

ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gmi-

nę Turawa za zajęcia świadczone przez te przed-

szkola ponad czas realizacji podstawy programowej. 

Wydany akt stanowi wykonanie delegacji z art. 14 

ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

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

zm.) - zwanej dalej ustawą, zgodnie z którym organ 

prowadzący ustala m.in. wysokość opłat za świad-

czenia udzielane przez przedszkole publiczne  

w czasie przekraczającym 5 godzinny bezpłatny 

wymiar zajęć podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Z kolei w myśl art. 5c pkt 1 usta-

wy zadania i kompetencje organu prowadzącego 

określone w tym zakresie wykonuje odpowiednio: 

rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa. 

W analizowanym przypadku Rada Gminy Tu-

rawa ustaliła wysokość opłaty za świadczenia 

wykraczające poza podstawę programową (por.  

§ 2 i 5 uchwały) określając jednocześnie przy-

padki, w których przysługiwać może ulga w po-

noszeniu przedmiotowych opłat. W § 6 uchwały 

stwierdzono, iż całkowite zwolnienie opłaty może 

nastąpić z powodu uczęszczania do przedszkola 

4-go i kolejnego dziecka (ust. 1 pkt 1) bądź  

w przypadku szczególnie trudnych warunków 

życiowych i losowych rodziców (opiekunów 

prawnych) dziecka (ust. 1 pkt 2). 

Za niezgodny z prawem należy uznać zapis  

§ 6 ust. 1 pkt 2 uchwały z uwagi na jego niepre-

cyzyjność i ogólnikowość. Niejasność przyjętej 

przez Radę regulacji umożliwia dowolną wykład-

nię tego zapisu. Nie wiadomo bowiem na pod-

stawie jakich kryteriów miałoby się ustalić istnie-

nie „szczególnie trudnych warunków życiowych  

i losowych”. W ramach uzasadnienia wskazać 

należy na orzeczenie Naczelnego Sądu Administra-

cyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r. NSA  

w Gdańsku, SA/Gd 2949/94, OSS 1996/3/91, Lex  

nr 25640), w świetle którego uchwały podejmowa-

ne przez organy samorządowe muszą zawierać 

sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwia-

jące stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego  

z prawem luzu interpretacyjnego. Teza przedmio-

towego orzeczenia będzie miała w tym większym 

stopniu zastosowanie do aktów prawa miejscowe-

go, zawierających normy prawne powszechnie 

obowiązujące na terenie działania danej jednostki 

samorządu terytorialnego, które powinny być jasne  

i zrozumiałe dla adresatów zawartych w nich norm. 

Zastrzeżenia organu nadzoru budzi ponadto re-

gulacja § 6 ust. 2 uchwały stwierdzającego, iż de-

cyzję o zastosowaniu kwestionowanej powyżej ulgi 

(tj. § 6 ust. 1 pkt 2) podejmuje Wójt Gminy Turawa 

na wniosek dyrektora przedszkola. Takie brzmienie 

omawianego zapisu prowadzi do przekazania 

uprawnień przyznanych przez ustawodawcę radzie 

gminy (art. 14 ust. 5 w zw. z art. 5c pkt 1 ustawy) 

na rzecz wójta, bez wyraźnego upoważnienia usta-

wowego w tym zakresie. Przeniesienie kompetencji 

wymaga wyraźnej podstawy ustawowej, skutkuje 

bowiem ono przejęciem prawa do rozstrzygania 

danej sprawy z zakresu właściwości jednego organu 

do właściwości innego. Konstytucyjny podział na 

organy stanowiące i wykonawcze gminy uszczegó-

łowiony w przepisach ustawy samorządowej, zo-

bowiązuje do ścisłego przestrzegania kompetencji 

przyznanych poszczególnym organom gminy. Przy-

pisane ustawowo danemu organowi gminy upraw-

nienia nie mogą być wykonywane przez inny organ 

gminy. Te zastrzeżone do właściwości rady kompe-

tencje nie mogą być więc realizowane przez wójta  

i odwrotnie chyba, że ustawa na to zezwala (por. 

wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego – 

Ośrodek zamiejscowy we Wrocławiu: z dnia  

19 listopada 1996 r., sygn. akt. II SA/Wr 496/96, 

OwSS 2000/3/78; z dnia 11 lutego 1998 r., sygn. 

akt II SA/Wr 1459/97, OSS 1998/3/79 ). 

Jako przekroczenie delegacji z art. 14 ust. 5 

ustawy należy potraktować określenie przez Radę 

Gminy Turawa, w załączniku do kwestionowanej 

uchwały, wzoru umowy cywilnoprawnej regulują-

cej kwestie opłat za przedszkole. Realizując kom-

petencję, organ stanowiący musi ściśle uwzględ-
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niać wytyczne zawarte w upoważnieniu – w ana-

lizowanym przypadku będzie to wyłącznie okre-

ślenie kwestii wysokości opłat za określonego 

rodzaju świadczenia przedszkolne. Odstąpienie od 

tej zasady – tj. określenie wzoru umowy - naru-

sza związek formalny i materialny pomiędzy ak-

tem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne 

naruszenia prawa. Zarówno w doktrynie, jak 

również w orzecznictwie, ugruntował się pogląd 

dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze 

kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa admini-

stracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. 

Ponadto należy podkreślić, iż normy kompeten-

cyjne powinny być interpretowane w sposób 

ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się doko-

nywania wykładni rozszerzającej przepisów kom-

petencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji  

w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługu-

je tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 

czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): 

„Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 

ust. 1 konstytucji, odnoszących się do źródeł 

prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie 

prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji 

prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej 

kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, 

że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych 

zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem mu 

kompetencji do ustanawiania aktów normatyw-

nych służących realizowaniu tych zadań (...)”.  

W związku z tym stwierdzić należy, iż Rada Gmi-

ny Turawa wykroczyła poza wytyczne zawarte  

w upoważnieniu z art. 14 ust. 5 ustawy co czyni 

koniecznym stwierdzenie nieważności całości 

załącznika do kwestionowanej uchwały. 

Z uwagi na stwierdzenie nieważności ww. za-

łącznika zasadnym jest stwierdzenie nieważności 

słów: „(załącznik nr 1 do uchwały)” w § 4 ust. 1 

uchwały. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej wywody 

dotyczące przekroczenia delegacji ustawowej za 

naruszający prawo w sposób istotny należy także 

uznać § 7 uchwały, w którym to Rada zobowiązała 

rodziców (prawnych opiekunów dziecka) do pono-

szenia opłat za zajęcia przekraczające podstawę 

programową, opłat za posiłki oraz odpłatności za 

zajęcia dodatkowe, prowadzone życzenie rodziców 

przez inne niż przedszkole podmioty. Obowiązek 

ponoszenia ww. odpłatności wynika bezpośrednio  

z umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy 

rodzicami dziecka a właściwymi podmiotami. Brak 

jest podstaw prawnych do nakładania przez radę 

gminy w akcie prawa miejscowego takiego rodzaju 

zobowiązania. 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak 

na wstępie. 

 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związ-

ku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniejsze roz-

strzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w termi-

nie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

 z up. Wojewody Opolskiego 

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli   

mgr Barbara Bieluszewska 
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