
Uchwała nr VII/40/95
Rady Gminy W Zębowicach
z dnia 19 stycznia 1995 roku

w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art.5 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach 
lokalnych (Dz.U. nr 9 poz.31 i nr 1001 poz.404,z 1992 r. nr 21 poz.86/ i § 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych(D.U. nr 132poz.675) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości:
1/ od budynków mieszkalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem piwnic 

i strychów - 0,18 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż 

działalność rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej wynosi  6,63 zł za 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3/ od pozostałych budynków lub ich części wynosi 2.00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
4/ od budowli wynosi 2 % ich wartości
5/ od 1 m 2 powierzchni gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub  leśna - 

0,22 zł
b/ pozostałych - 0,02 zł

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki niemieszkalne pozostałe lub ich części / w których nie prowadzi się działalności 

gospodarczej/, a których właścicielami są emeryci lub renciści, którzy wcześniej byli 
właścicielami  gospodarstwa rolnego a przekazali grunt na Skarb Państwa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą na 1995 r. z tym dniem traci moc 
uchwała Rady Gminy nr XXIV/133/94 z dnia 2 lutego 1994 r. 

Uchwała nr VII/41/95 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 19 stycznia 1995 roku

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.



Na podstawie art.13 i 14 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9, poz. 31 i nr 101, poz.444 z 1992 r. nr 21 poz.86) i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o  samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.) Rada Gminy w 
Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie 10.00 zł od 1 psa.

§ 2
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1995 roku bez wezwania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 
Uchwał podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała nr XXVI/147/94 z 
dnia 29 kwietnia 1994 roku.

Uchwała nr VII/42/95 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 19 stycznia 1995 roku

w sprawie zbycia mienia komunalnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.)Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1
Upoważnia się Zarząd Gminy do zbycia w drodze albo sprzedaży albo oddania w wieczyste 
użytkowanie, względnie w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata działkę nr 330/19 km 4 o 
pow.0,7850 ha, KW 60070 położoną we wsi Radawie, a stanowiącą mienie komunalne gminy 
Zębowice. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu ba tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęci. 

Uchwała nr VII/43/95
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 19 stycznia 1995 roku



w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa.

Działając na podstawie art.15 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę 
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz.191 z 
późn. zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§ 1 
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działki nr 
539/139 k.m. 3 o pow. 0,0513 ha położonej w Radawiu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr VII/44/95
Rady Gminy w Zębowicach 
z dnia 19 stycznia 1995 roku.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. nr 16, poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach uchwala co następuje:

§1.
Przejąć zadania administracji rządowej w zakresie prowadzenia spraw:
1/ z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za wyjątkiem ustępu I litera "s" załącznika do 
porozumienia/art.97 ustawy - Prawo budowlane/
2/ z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
3/ z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych.

§ 2
Przejęcie zadań nastąpi z dniem wskazanym w umowie o przejęciu uprawnień administracji 
rządowej przez administrację samorządową. 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i wchodzi w życie z dniem wskazanym w 
porozumieniu.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr VIII/45/95 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 marca 1995 roku



w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz.95 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1, art.7 ust.1, 
art.8 i art. 47 ustawy z dnia 05 stycznia 1991 r.- prawo budżetowe (Dz.U. nr 72, poz.344 z późn. 
zm. oraz art.4 i 5 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin /Dz.U. nr 129 poz.600/ 
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się budżet gminy na 1995 rok.

§ 2
Ustala się dochody gminy na 1995 rok w kwocie  1.730.461,oo zł w tym dotacje celowe na zadania 
zlecone  z zakresu administracji rządowej zlecone gminom  w kwocie 341.096,00 zł. Dochody 
budżetu gminy w podziale w/g źródeł pochodzenia określa załącznik nr 1, dotacje na zadania 
zlecone określa załącznik nr 3.

§ 3
Ustala się wydatku budżetu gminy na 1995 r. w kwocie 2.145.284,68 zł w tym wydatki na zadania 
zlecone w kwocie 341.096,00 zł. Podział wydatków   budżetowych określa załącznik nr 2, wydatki 
na zadania zlecone określa załącznik nr 3.

§ 4 
Źródłem  pokrycia niedoboru budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 
59.823,68 oraz pożyczka długoterminowa  w kwocie 380.000,00 zł

§ 5
Ustala się rozchód w kwocie 25.000,00 na spłatę rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki. 

§ 6
Ustala się rezerwę  budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 20.465,68 zł.

§ 7 
1. Rada Gminy upoważnia Zarząd Gminy do dokonywania przeniesień wydatków budżetowych 
pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia 
i inwestycje.
2. Rada Gminy upoważnia  Zarząd Gminy do dysponowania rezerwą budżetową.

§ 8
Rada gminy ustala maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd 
w kwocie 50.000,00 zł.

§ 9
Rada Gminy ustala kwotę 600.000,00 do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 

§ 10
Ustala się wydatki na inwestycje w kwocie 885.500,00 zł (załącznik nr 4)

§ 11 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy. 

§ 12



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.1995 roku.

Uchwała nr VIII/46/95
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 24 marca 1995 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy za 1994 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
terytorialnym /Dz.U. z 1990 r. nr 16 poz.95 z późn.zm./ oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. art.55 
ust.5 - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz.344 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co 
następuje:

§ 1
Przyjmuje się złożone przez Zarząd Gminy Zębowice sprawozdanie z działalności finansowej
gminy za 1994 r. i wykonania budżetu gminy za 1994 rok.

§ 2
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr VIII/47/95
Rada Gminy w Zębowicach
z dnia 24 marca 1995 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
(D.U. z 1990 r. nr 16 poz.95 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. art.55 ust. 5 Prawo 
budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz.344 z późn.zm./ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Udziela  Zarząd Gminy Zębowice absolutorium z tyt. wykonania działalności finansowej gminy za 
1994 .

§ 2
Uchwał wchodzi  w życie z dniem podjęcia. 

§  3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 4 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr VIII/48/95
Rady Gminy w Zębowicach 
 z dnia 24 marca 1995 roku.

w sprawie inkasa podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9 poz.31) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Zarządza się  na terenie gminy pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa. 

§2
Inkasentami mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, z którymi Wójt Gminy zawarcie o 
prowadzenie inkasa. 

§ 3
Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych kwot. 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Uchwała nr VIII/49/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r,

w sprawie opłat za wodę

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) art. 98-107 ustawy prawo wodne oraz §11 i 12 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę 
i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 47 poz. 254 z 
późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Gmina przyjmuje na majątek komunalny z dniem przyjęcia od wykonawcy zadanie inwestycyjne, 
wodociąg grupowy w Knieji i powierza zarządowi Gminy sprawowanie zarządu tą częścią mienia 
komunalnego.

§2
Ustala się opłaty za wodę w wysokości:
a) dla gospodarstw domowych -     60 gr/m3
b) dla podmiotów gospodarczych - 80 gr/m3



§3
Opłaty za dostarczoną wodę stanowią dochód gminy określony w budżecie gminy w odrębnej 
uchwale.

§4
Ustalenie należnych opłat i ich poborów od właścicieli i posiadaczy posesji następować będzie na 
podstawie odczytów przez upoważnionego inkasenta.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VIII/50/95
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 24 marca 1995 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się Statut Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Traci moc Uchwała nr VI/91/90 z 13.11.1990 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, nr VIII/31/91 z 
30.01.1991 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządku obrad Rady Gminy Zębowice oraz 
uchwała nr I/5/94 z 24.06.1994 r. w sprawie zmian w statucie Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr VIII/51/95 
Rady Gminy Zębowie

z dnia 24 marca 1995 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zębowice

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 



terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje: 

§1
1. Uchwala się regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd 
Gminy.
2. Treść regulaminu zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr VIII/52/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. "h" i art. 39 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. (Dz.U. nr 16 poz. 
95 z późn. zm.), art. 15-17 ustawy z 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z 
1993 r.) oraz art. 10 i 46 Ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 13 poz. 60 z 
1993 r.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§1
Powołuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach stanowiący jednostkę 
organizacyjną budżetową Gminy Zębowice.

§2
Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§3
Rada Gminy udziela Kierownikowi Ośrodka Pomocy upoważnienia do wydania decyzji 
administracyjnej w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych w tym zadań 
obowiązkowych.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z ta chwilą tracą moc wszelkie poprzednie akty 
prawne regulujące działalność tego Ośrodka.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.  



Uchwała nr VIII/53/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 34. ust. 5 ustawy z dnia 29 
listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 13 poz. 60 z 1993 r.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
W decyzji o przyznaniu usług opiekuńczych winna byc określona odpłatność, którą ponosi 
świadczeniobiorca bądź też o przyznaniu nieodpłatnie świadczenia.

§2
Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód brutto na osobę 
na osobę nie  przekracza najniższej emerytury (brutto).

§3
Osoby, których dochód brutto na osobę w rodzinie przekracza najniższą emeryturę (brutto) 
zobowiązane są do zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze w/g stawek określonych w tabeli 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wymieniona odpłatność pomniejsza koszt 
świadczenia.

§4
Ustala się, że całkowity koszt świadczenia za 1 godzinę usług wynosi 1,50.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 listopada 1994 r. i podlega ogłoszeniu 
przez wywieszenie jej na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr VIII/54/95
Rady gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnić zarząd Gminy Zębowice do nieodpłatnego nabycia gruntu o pow. 0,8900 ha, dz. nr 
285/2 k.m. 4, położonej w Radawiu.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Uchwała nr VIII/55/95
Rada Gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 15 ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, 
co następuje:

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działek 
położonych w:
1. obręb Zębowice
- dz. nr 760/135, k.m. 15 o pow. 0,3469 ha,
- dz. nr 766/135, k.m. 15 o pow. 0,0370 ha,
2. obręb Radawie
- dz. nr 386/19, k.m. 4 o pow. 0,9910 ha,
- dz. nr 661/153, k.m. 3 o pow. 0,0040 ha,
- dz. nr 665/153, k.m. 3 o pow. 0,3469 ha,
3. obręb Łąka
- dz. nr 25, k.m. 1 o pow. 0,1940 ha,
- dz. nr 225/3, k.m. 2 o pow. 0,1200 ha,
4. obręb Knieja
- dz. nr 704/6, k.m. 1 o pow. 0,4320 ha.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/57/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 24 marca 1995 r.

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o 
gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 107 z 1991 r. z późn. zm.) 



Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży działki:
a) działka niezabudowana nr 715/152 k.m. 3 o pow. 0,0531 ha,
b) działka niezabudowana nr 716/152 k.m. 3 o pow. 0,0530 ha,
c) działka niezabudowana nr 745/152 k.m. 3 o pow. 0,0500 ha,
Działki wymienione w §1 a, b, c, położone są w obrębie Radawie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr IX/58/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy 
Zębowice.

Na podstawie art. 26 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 14 ust. 1 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala się następujące stawki bazy czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego:
1. dla budynków nowych i po remoncie w okresie ostatnich 20 lat - 1,5% wartości odtworzeniowej 
lokalu w stosunku rocznym ustalonej przez Wojewodę Opolskiego.
2. dla pozostałych budynków - 1 % wartości odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym ustalonej 
przez Wojewodę Opolskiego.

§2
Przez powierzchnię użytkowa lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię 
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób 
użytkowania tj. pokoi, kuchni spiżarni itp. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu 
mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, logii, antresol, piwnic i komórek gospodarczych. 
Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych 
przegród pionowych przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynków określonych 
we właściwej Polskiej Normie. 

§3
Wysokość czynszu regulowanego określa się w załączniku.

§4



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 1995 r., oraz 
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

Uchwała nr IX/59/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy 
Zębowice, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawarte w pierwszej kolejności.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 30 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali  mieszkalnych i 
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1
Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

§2
1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
2. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na 
rzecz osób trzecich.

§3
Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy są przeznaczone przede wszystkim na 
wynajem dla rodzin o niskich dochodach oraz na lokale zamienne i socjalne w wypadkach, gdy na 
gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia określonym osobom.

§4 
Na lokale zamienne przeznacza się lokale o nie gorszym wyposażeniu technicznym od lokalu 
dotychczas zajmowanego zapewniające w wypadku gospodarstwa wieloosobowego 10 m2 ogólnej 
powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego, a w przypadku gospodarstwa domowego 
jednoosobowego 20 m2.

§5
Na lokale socjalne przeznacza się wolne lokale o obniżonej wartości użytkowej i zapewniające co 
najmniej 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego.

§6
1. Pierwszeństwo otrzymania mieszkania z zasobów komunalnych gminy przysługuje osobom, 
których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu zamienneg w pierwszej kolejności przysługuje osobom:
a) mieszkającym w lokalach, w których występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) mieszkającym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, remontu i modernizacji,
c) zobowiązanym do opróżnienia lokalu wymagającego koniecznej naprawy na czas dłuższy niż 



rok,
d) pozostającym w lokalu bez tytułu prawnego wskutek wypowiedzenia im najmu przed dniem 
wejścia w życie ustawy,
e) w innych przewidzianych prawem wypadkach.

§7
1. Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności przysługuje:
a) zobowiązanym do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu, jeżeli sąd w wyroku 
eksmisyjnym przyznał im prawo do lokalu socjalnego.
b) nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdującym się w niedostatku 
uniemożliwiającym wynajęcie lokalu na warunkach czynszu regulowanego.
2. Osobami o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych są:
a) osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b) osoby opuszczające domy dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności,
c) osoby pozbawione możliwości zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu na skutek 

zdarzeń losowych,
d) osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego  przypada mniej 

niż 5 m2ogólnej powierzchni pokoi,
e) osoby, dla których czynsz za lokal mieszkalny na warunkach czynszu regulowanego stanowiłby 

50% ogólnych dochodów gospodarstwa domowego z okresu 6-ciu miesięcy poprzedzających 
rozpatrzenie wniosku.

§8
Kwalifikacji wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego dokonuje Komisja Budżetu i Działalności 
Finansowej oraz gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.

§9
Rada Gminy Zębowice zobowiązuje zarząd Gminy do dokonania podziału zasobu lokali na 
poszczególne rodzaje uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu.

§10    
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług oraz Zarządowi Gminy.
Komisja uchwali samodzielnie tryb działania w sprawach mieszkaniowych.

§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 1995 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uchwała nr IX/60/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie określenia wysokości czynszu za najem lokalu socjalnego.

Na podstawie art. 30 ustawy z 2 lipca 199 4r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:



§1
Czynsz za najem lokalu socjalnego nie zależy od walorów mieszkania lecz od sytuacji materialnej 
rodziny.

§2
Czynsz za lokal socjalny ustala się w wysokości:
- dla gospodarstwa jednoosobowego  - 8% dochodów,
- dla gospodarstwa wieloosobowego   - 10% dochodów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 1995 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uchwała nr IX/61/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie czynszu wolnego za lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 66 ustawy z 2 lipca 199 4r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Lokale należące do zasobów gminy o powierzchni przekraczającej 80 m2, wynajmowane po dniu 
12 listopada 1994 r. mogą być oddane w najem za zapłatą czynszu wolnego.

§2
Wysokość czynszu wolnego będzie określona na zasadach rynkowych.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 11 maja 1995 r. i podlega 
ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uchwała nr IX/62/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. na 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Nadać nazwę ulicy w miejscowości Zębowice: ulicą Josepha Eichendorffa.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr IX/63/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/45/95 z dnia 24 marca 
1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.)oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo 
budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) i w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 10 marca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 29 poz. 148) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1
Paragrafowi 2 uchwały  nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie:
"Ustala się dochody budżetu gminy na 1995 r. w kwocie 1.746.358,00 zł, w tym dotacje na zadania 
zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 356.993,00 zł."

§2
Paragrafowi 3 uchwały nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie:
"Ustala się wydatki budżetu gminy na 1995 r. w kwocie2.161.181,68 zł w tym wydatki na zadania 
zlecone i powierzone w kwocie 356.993,00 zł."

§3
Paragrafowi 10 uchwały nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie:
"Ustala sie wydatki na inwestycje w kwocie 891.000,00 zł."
Kwotę 5.500,00 zł przeznacza się na zakup motopompy.

§4
Zmniejsza się rezerwę budżetową dz. 97 rozdz. 9718 o kwotę 5.500,00 zł.

§5 
W budżecie gminy na rok 1995 r. dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami w 
rozdziałach zadań zleconych:
zwiększenia  Dz. 86 rozdz. 8615 § 43 - 277,00 zł
zmniejszenia Dz. 86 rozdz. 8615 § 21 - 100,00 zł
                                                  § 31 - 177,00 zł.

§6
Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 1995 rok:
dochody:
zmniejszenia: dz. 91 rozdz. 9124 §88 o kwotę 10.296,00 zł
zwiększenia:  dz. 91 rozdz. 9142 §49 o kwotę 10.296,00 zł.

§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Uchwała nr IX/64/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.)Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Gmina Zębowice przyjmuje do prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej należące do 
właściwości Kierownika Urzędu Rejonowego w Opolu wymienione w załączniku do niniejszej 
uchwały stanowiącym integralną część.

§2
Przejęcie zadan nastąpi z dniem wskazanym w umowie o przejęciu uprawnień administracji 
rządowej przez administrację samorządową.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i wchodzi w życie z dniem wskazanym w 
porozumieniu.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

§5
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/44/95 z dnia 19 stycznia 
1995 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Uchwała nr IX/65/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach do 
wydawania decyzji.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Upoważnia się kierownika GOPS w Zębowicach do wydawania decyzji w sprawie przyznawania i 
odmowy przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.



§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 1995 r.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr X/66/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy 
Zębowice.

Na podstawie art. 26 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 14 ust. 1 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Ustala sie następujące stawki bazowe czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego:
1. dla budynków nowych i po remoncie w okresie ostatnich 20 lat - 1,5% wartości odtworzeniowej 
lokalu co stanowi 0,94 zł/m2 powierzchni użytkowej,
2. dla pozostałych budynków - 0,8% wartości odtworzeniowej lokalu co stanowi 0,62 zł za 1m2 
powierzchni użytkowej.

§2
Przez powierzchnię użytkowa lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uważa się powierzchnię 
wszystkich pomieszczeń znajdujących się w tym lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób 
użytkowania tj. pokoi, kuchni spiżarni itp. Nie uważa się za powierzchnię użytkową lokalu 
mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, logii, antresol, piwnic i komórek gospodarczych. 
Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie obmiaru w świetle wyprawionych 
przegród pionowych przy zachowaniu innych zasad obmiaru powierzchni budynków określonych 
we właściwej Polskiej Normie. 

§3
Wysokość czynszu regulowanego określa się w załączniku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy 
i z tym dniem traci moc uchwała nr IX/58/95 z 19 maja 1995 r. w sprawie określenia stawek 
czynszu za lokale mieszkalne na terenie gminy Zębowice. 

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.



Uchwała nr X/67/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie określenia wysokości czynszu za najem lokalu socjalnego.

Na podstawie art. 30 ustawy z 2 lipca 199 4r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach 
mieszkaniowych (Dz.U> nr 105 poz. 509) oraz art. 40 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1
Czynsz za najem lokalu socjalnego nie zależy od walorów mieszkania lecz od sytuacji materialnej 
rodziny.

§2
Czynsz za lokal socjalny ustala się w wysokości:
- dla gospodarstwa jednoosobowego  - 8% dochodów,
- dla gospodarstwa wieloosobowego   - 10% dochodów.

§3
Czynsz najmu będzie ustalany w każdym pierwszym miesiącu kwartału na podstawie 
przedstawionych przez najemcę danych o wysokości dochodów w poprzednim kwartale. 

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie 
gminy.

§5
Z tym dniem traci moc uchwała nr IX/60/95 z 19 maja 1995 r. w sprawie określenia wysokości 
czynszu za najem lokali socjalnych.

Uchwała nr X/68/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie zasad zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy 
Zębowice, kryteriów wyboru osób, z którymi umowy powinny być zawarte w pierwszej kolejności.

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 30 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali  mieszkalnych i 
dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105 poz. 509) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1
Artykuły powołane w uchwale bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 2 lipca 
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

§2
1. Uchwała ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
2. Mieszkaniowy zasób gminy nie obejmuje lokali, których własność została wyodrębniona na 



rzecz osób trzecich.

§3
Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy są przeznaczone przede wszystkim na 
wynajem dla rodzin o niskich dochodach oraz na lokale zamienne i socjalne w wypadkach, gdy na 
gminie ciąży obowiązek ich dostarczenia określonym osobom.

§4 
Na lokale zamienne przeznacza się lokale o nie gorszym wyposażeniu technicznym od lokalu 
dotychczas zajmowanego zapewniające w wypadku gospodarstwa wieloosobowego 10 m2 ogólnej 
powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego, a w przypadku gospodarstwa domowego 
jednoosobowego 20 m2.

§5
Na lokale socjalne przeznacza się wolne lokale o obniżonej wartości użytkowej i zapewniające co 
najmniej 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego.

§6
1. Pierwszeństwo otrzymania mieszkania z zasobów komunalnych gminy przysługuje osobom, 
których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego w pierwszej kolejności przysługuje 
osobom:
a) mieszkającym w lokalach, w których występuje stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
b) mieszkającym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, remontu i modernizacji,
c) zobowiązanym do opróżnienia lokalu wymagającego koniecznej naprawy na czas dłuższy niż 
rok,
d) pozostającym w lokalu zakładowym bez tytułu prawnego wskutek wypowiedzenia im najmu 

przed dniem wejścia w życie ustawy,
e) w innych przewidzianych prawem wypadkach.

§7
1. Prawo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w pierwszej kolejności przysługuje:
a) zobowiązanym do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu, jeżeli sąd w wyroku 
eksmisyjnym przyznał im prawo do lokalu socjalnego.
b) nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdującym się w niedostatku 
uniemożliwiającym wynajęcie lokalu na warunkach czynszu regulowanego.
2. Osobami o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych są:
a) osoby zamieszkujące w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla pomieszczeń 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
b) osoby opuszczające domy dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności,
c) osoby pozbawione możliwości zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu na skutek 

zdarzeń losowych,
d) osoby zamieszkujące w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego  przypada mniej 

niż 5 m2ogólnej powierzchni pokoi,
e) osoby, dla których czynsz za lokal mieszkalny na warunkach czynszu regulowanego stanowiłby 

50% ogólnych dochodów gospodarstwa domowego z okresu 6-ciu miesięcy poprzedzających 
rozpatrzenie wniosku.

§8
Kwalifikacji wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego dokonuje Komisja Budżetu i Działalności 
Finansowej oraz gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług.



§9
Rada Gminy Zębowice zobowiązuje zarząd Gminy do dokonania podziału zasobu lokali na 
poszczególne rodzaje uprawniające do zawarcia umowy najmu lokalu.

§10    
Wykonanie uchwały powierza się Komisji Budżetu i Działalności Finansowej oraz Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu i Usług oraz Zarządowi Gminy.

§11
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie 
gminy.

§12
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice nr IX/59/95 
z dnia 19 maja 1995 r. w tej samej sprawie.

Uchwała nr IX/69/95
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 maja 1995 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 1995 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/45/95 z dnia 24 marca 
1995 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1995 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.)oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo 
budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) i w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 10 marca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków 
budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 29 poz. 148) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1
Paragrafowi 2 uchwały  nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie:
"Ustala się dochody budżetu gminy na 1995 r. w kwocie 1.763.414,00 zł, w tym dotacje na zadania 
zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie 374.049,00 zł."

§2
Paragrafowi 3 uchwały nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie:
"Ustala się wydatki budżetu gminy na 1995 r. w kwocie 2.178.237,68 zł w tym wydatki na zadania 
zlecone i powierzone w kwocie 374.049,00 zł."

§3
W budżecie gminy na 1995 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków w dz. 86 
rozdz. 8615
zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 21,00
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 21,00.

§4
W budżecie gminy na 1995 rok dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów dz. 40:
zmniejszenia: dz. 40 rozdz. 4495 §70 - 26.000,00



zwiększenia:  dz. 40 rozdz. 4495 §86 - 26.000,00
§5

W budżecie gminy na rok 1995 r. dokonuje się następujących przeniesień pomiędzy paragrafami w 
rozdziałach zadań zleconych:
zwiększenia  Dz. 86 rozdz. 8617 § 31 - 180,00 zł
zmniejszenia Dz. 86 rozdz. 8617 § 37 - 180,00 zł                                     

§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Uchwała nr X/70/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 - 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7 i 8 ust. 2 pkt 14 i ust. 3, art. 26, art. 31 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415), a także 
art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. nr 101 poz. 444 z późn. zm.) w 
związku z §2 uchwały nr XIX/100/92 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy Zębowice - Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1
Uzupełnić istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice o granicę 
polno - leśną opracowana przez wydział Geodezji Kartografii i gospodarki Gruntami Urzędu 
wojewódzkiego w Opolu - pismo nr G.II6324/7/95 z dnia 26 kwietnia 1995 r. stanowiące załącznik 
graficzny do uchwały.

§2
Granica polno - leśna określa grunty przeznaczone do zalesienia na terenie gminy Zębowice.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz obwieszczenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
 



Uchwała nr X/71/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 czerwca 1995 r.

w sprawie określenia zasad zarządu mieniem gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" i lit "h", art. 40 - 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 127 z 1991 r. z 
późn. zm.) w związku z art. 14 k.c. Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
1. Nabywca nieruchomości na rzecz Gminy Zębowice od osób fizycznych i prawnych może 
nastąpić na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Gminy określającej formy nabycia (odpłatnie 
lub darmowo)
2. Nabycie odpłatne może nastąpić jedynie w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy 
na dany rok.

§2
1. Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Zębowice może nastąpić w 
formie:
a) sprzedaży,
b) oddania w użytkowanie wieczyste gruntu,
c) wnoszenie jako aportu na pokrycie udziału w kapitale zakładowym spółek,
d) nieodpłatnego przekazania własności na podstawie obowiązującej ustawy.
2. Zarząd Gminy ponosi odpowiedzialność za zgodność takich aktów z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zębowice.

§3
Zbycie mienia komunalnego następuje w drodze przetargowej bądź w drodze bezprzetargowej w 
ramach obowiązujących ustaw.

§4
W granicach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań Zarządowi Gminy 
przysługuje prawo do obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne ograniczonymi 
prawami rzeczowymi.

§5
1. Upoważnia się zarząd Gminy do wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 
stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
2. Umowy takie dotyczące lokali przeznaczonych na działalność gospodarczą powinny w 
pierwszym rzędzie dochodzić do skutku po przeprowadzeniu co najmniej jednego przetargu, a w 
razie jego nieskuteczności w drodze rokowań.
3. W umowach o których mowa w ust. 1 należy w miarę możliwości zamieszczać odpowiednie 
klauzule przewidujące aktualizację czynszów.

§6
Uchwała nie dotyczy dzierżawy gruntów rolnych.

§7
zobowiązuje się zarząd Gminy do składania Radzie przy sprawozdaniach z wykonania budżetu 



pisemnych sprawozdań z wykonania uchwały.

§8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie obwieszczeń na terenie 
gminy.

Uchwała nr XI/72/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie współdziałania Gminy Zębowice z innymi gminami w realizacji projektu pod nazwą 
"Strategie Rozwoju Gmin Śląska Opolskiego".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz §4 Statutu Gminy Zębowice, Rada Gminny uchwala, co 
następuje:

§1
Akceptuje się cele i metody projektu pod nazwą "Strategie Rozwoju Gmin Śląska Opolskiego", 
zwanego dalej projektem, organizowanego i koordynowanego przez Związek Gmin Śląska 
Opolskiego przy współudziale Fundacji im. F.Eberta.

§2
Akceptuje się zasady udziału gmin Śląska Opolskiego w realizacji Projektu obejmujące 
współdziałanie gmin w ramach dobrowolnie utworzonej w tym celu współpracy międzygminnej. 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały określa zasady udziału gmin w realizacji Projektu.

§3
Akceptuje się zakres zadań gmin Śląska Opolskiego w realizacji projektu. 

§4
Wyraża się zgodę na udział Gminy Zębowice w realizacji projektu i przystąpienie do wspólnoty 
międzygminnej obejmującej gminę Zębowice i sąsiadujące z nią gminy, zwane dalej wspólnotą 
międzygminną.

§5
1. Do reprezentowania Rady Gminy Zębowice w tworzonej dla potrzeb realizacji projektu w 
ramach wspólnoty międzygminnej Rady Liderów Lokalnych, upoważnia się następujące osoby:
- Jan Bek,
- Norbert Larisz,
- Jan Koziolek.
2. Upoważnia się Zarząd Gminy do ustalenia pozostałych przedstawicieli w Radzie Liderów 
Lokalnych.

§6
Zobowiązuje sie przedstawicieli Gminy do aktywnego udziału w pracach dotyczących wspólnej 
koncepcji rozwoju dla wspólnoty międzygminnej w ramach Rady Liderów Lokalnych.



§7
Zobowiązuje się zarząd Gminy do zapewnienia pełnego udziału Gminy w realizacji projektu, w tym 
poprzez oddelegowanie pracowników Urzędu Gminy do prac nad analiza sytuacji wspólnoty 
międzygminnej, do obsługi prac koncepcyjnych Rady Liderów Lokalnych i do udziału w pracach 
nad projektami rozwojowymi.

§8
Upoważnia się Zarząd Gminy do przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy w ramach 
posiadanych możliwości na udział Gminy we współfinansowaniu obsługi pracy rady Liderów 
Lokalnych i prac zespołów roboczych w ramach Projektu.

§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XI/74/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i 
kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 3 poz. 6 z późn. zm.) i art. 12 lit. "m" ust. 1 dekretu z dnia 6 
maja 1993 r. Prawo górnicze (Dz.U. nr 4 poz. 12 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Tworzy się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej funduszem.

§2
Dochodami Funduszu są w szczególności:
a) wpływy za składowanie odpadów w wysokości 50% pobieranych opłat,
b) wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów,
c) 10% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i 
dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych,
d) 50% wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin nie podlegających Prawu 
górniczemu.

§3
Środki Funduszu służą finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy 
Zębowice.

§4
Środki funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym Urzędu Gminy 
Zębowice.

§5 
Wójt Gminy Zębowice co roku przedstawiać będzie radzie do zatwierdzenia zestawienie 
przychodów i wydatków Funduszu, ogłaszając tak zatwierdzone zestawienie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.



§6
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy. 

Uchwała nr XI/75/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r. 

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego.

Na podstawie art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. nr 30 poz. 107 z 
1991 r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przekazać do zbycia w drodze sprzedaży w obrębie łąka działkę zabudowaną nr 225/3 k.m. 2 o 
pow. 0,1200 ha.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XI/76/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie wniosku przyjęcia na mienie komunalne gminy gruntów Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o 
pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§1
Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o przekazanie na własność gminy działek 
położonych w:
1. Obręb Zębowice:
a) dz. nr. 558/26, k.m. 15 o pow. 0,0040 ha
b) dz. nr. 514/28, k.m. 15 o pow. 0,0065 ha



c) dz. nr. 638/1, k.m. 14 o pow. 0,0287 ha
2. Obręb Radawie:
a) dz. nr. 108/10, k.m. 1 o pow. 0,0775 ha

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uchwała nr XI/77/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Istniejącej drodze w miejscowości Zębowice nadać nazwę: Osiny.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XI/78/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Dolna Mała Panew.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Gmina Zębowice przystępuje do Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.

§2
W skład zgromadzenia związku jako przedstawicieli gminy, deleguje się: Wójta Gminy.

§3
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.



§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XI/79/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 sierpnia 1995 r.

w sprawie przyjęcia Statutu związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie.

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 
16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się statut Związku Gmin Dolna Mała Panew z siedzibą w Turawie w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/80/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 września 1995 r.

w sprawie przyjęcia propozycji osób do składów osobowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U. nr 
67, poz. 398 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Zaproponować składy osobowe komisji wyborczych do wyboru Prezydenta RP w 1995 r. na terenie 
gminy Zębowice w następujących osobach:
a) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Zębowicach:
1) Weronika Kątna,
2) Krystyna Karońska,
3) Kornelia Ticman,
4) Urszula Czernik,
5) Monika Nowak,
6) Dorota Wons,
7) Jan Koziolek,
8) Józef Binkowski,
9) Urszula Misga.

b) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Kadłubie Wolnym:
1) Józef Kotarski,
2) Norbert Bensz,
3) Ryszard Kler,



4) Dariusz wolski,
5) Teresa Binkowska,
6) Dorota Bursy,
7) Ewa Żak,
8) Urszula Pieprzyca.

c) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Radawiu:
1) Urszula Nawrocka,
2) Józef  Morawiec, 
3) Danuta Pawelak,
4) Norbert Larisz,
5) Gabriela Król
6) Morawiec Lucyna,
7) Edyta Karpa,
8) Iwona Grabowska.

§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XII/81/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 28 września 1995 r.

w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowanie przestrzennego gminy Zębowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§1
Wyłączyć z rolniczego użytkowania grunty rolne o pow. 0,10 ha klasy V stanowiące własność p. 
Franciszka Koza zam. Knieja ul. Ozimska 13 z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną.

§2
Wyłączyć z rolniczego użytkowania grunty rolne o pow. 0,4080 ha klasy IV i V stanowiące 
własność p. Jerzego Lysy zam. Osiecko nr 11 z przeznaczeniem na budownictwo zagrodowe.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Uchwała nr XII/82/95



Rady Gminy Zębowice
z dnia 28 września 1995 r.

w sprawie zmian w budżecie na 1995 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. prawo 
budżetowe (Dz.U. nr 72 poz. 344 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
Paragrafowi 2 uchwały nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie : "Ustala się dochody budżetu gminy na 
1995 rok w kwocie 1.778.619,32 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 377.254,32 zł"

§2
Paragrafowi 3 uchwały nr VIII/45/95 nadaje się brzmienie: " Ustala się wydatki budżetu gminy na 
1995 rok w kwocie 2.193.443,00 zł" w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu 
administracji rządowej w kwocie 377.254,32 zł."

§3
W budżecie gminy na 1995 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących: 
zwiększenia:
- dz. 87 rozdz. 8795 - 1.000,00
- dz. 91 rozdz. 9146 - 1.000,00
zmniejszenia:
- dz. 86 rozdz. 8613 - 1.000,00
- dz. 83 rozdz. 8495 - 1.000,00

§4
W budżecie gminy na rok 1995 rok dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków na 
inwestycje:
zwiększenia:
- dz. 56 rozdz. 5613 - 6.000,00
zmniejszenia:
- dz. 40 rozdz. 4495 - 6.000,00

§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Zębowice.

Uchwała nr XIII/83/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 listopada 1995 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "c" ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 



terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 23 ust. 1 i art. 24 
ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz.U. nr 129 poz. 600) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1
Rada Gminy Zębowice postanawia zaciągnąć w 1996 r. długoterminową pożyczkę w kwocie 
450.000 zł na finansowanie budowy wodociągu w Zębowicach, na które to zadanie brak pokrycia w 
planowanych dochodach gminy.

§2
Powyższe zobowiązanie zostanie pokryte z podatku od nieruchomości.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XIII/85/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 listopada 1995 r.

w sprawie wniosku o zmianę w przynależności organizacyjnej placówek oświatowych gminy 
Zębowice.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1
zobowiązuje się zarząd Gminy do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Opolu o zmianę 
przynależności organizacyjnej szkół podstawowych i przedszkoli publicznych z obszaru gminy 
Zębowice:
a) z przynależności do Delegatury zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Kluczborku, na Kuratorium 
Oświaty Rejon Opole,
b) z przynależności organizacyjnej do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku na 
Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ozimku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr XIII/86/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 24 listopada 1995 r.

w sprawie zmian miejscowego plany zagospodarowanie przestrzennego gminy Zębowice.



Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz. 415) Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§1
Przeznaczyć grunty rolne stanowiące działkę nr 213 o pow. 0,10 ha klasy V położone we wsi Knieja 
pod zabudowę jednorodzinną.

§2
Przeznaczyć grunty rolne stanowiące nr 85 działkę o pow. 0,4080 ha klasy IV i V położonej we wsi 
Osiecko pod budownictwo zagrodowe.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Z tym dniem traci moc uchwała nr XII/81/95 z dnia 28 września 1995 r. w sprawie zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice.

Uchwała nr XIV/87/95 
Rady Gminy W Zębowicach
z dnia 29 grudnia 1995 roku

w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art.5 i art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach 
lokalnych (Dz.U. nr 9 poz.31 i nr 1001 poz.404,z 1992 r. nr 21 poz.86/ i § 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych(D.U. nr 132poz.675) oraz art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16, poz.95 z późn.zm./ Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala stawki podatku od nieruchomości:
1/ od budynków mieszkalnych wynosi od powierzchni użytkowej budynków z wyłączeniem piwnic 

i strychów - 0,23 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż 

działalność rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej wynosi  8,61 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

3/ od pozostałych budynków lub ich części wynosi 2.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4/ od budowli wynosi 2% ich wartości
5/ od 1 m 2 powierzchni gruntów:



a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub  leśna - 
0,28 zł

b/ pozostałych - 0,02 zł

§ 2
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1/ budynki niemieszkalne pozostałe lub ich części / w których nie prowadzi się działalności 

gospodarczej/, a których właścicielami są emeryci lub renciści, którzy wcześniej byli 
właścicielami  gospodarstwa rolnego a przekazali grunt na Skarb Państwa.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i z tym dniem traci moc uchwała Rady Gminy 
nr VII/40/95 z 19.01.95. 

Uchwała nr XIV/88/95 
Rady Gminy w Zębowicach
z dnia 29 grudnia 1995 roku

w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.13 i 14 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 9, poz. 31 i nr 101, poz.444 z 1992 r. nr 21 poz.86), art. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 147 poz. 715) i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy w Zębowicach 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się podatek od posiadania psów w kwocie 10.00 zł od 1 psa.

§ 2
Obowiązek podatkowy należy wykonać w terminie do 15 maja 1996 roku bez wezwania.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 
Uchwał podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i z tym dniem traci moc uchwała nr VII/41/95 
z dnia 19 stycznia 1995 r.

Uchwała nr XIV/89/95



Rady Gminy Zębowice
z dnia 29 grudnia 1995 r.

w sprawie opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 z późn zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 z późn. zm.)w związku z §1 pkt 4 w sprawie wykonania 
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 132 poz. 675) Rada Gminy uchwala, 
co następuje:

§1
Ustala się opłatę za sporządzenie testamentu:
a) w siedzibie UG w wysokości 15 zł,
b) poza siedzibą UG w wysokości 20 zł.

§2
Opłatę administracyjna o której mowa w §1 niniejszej uchwały uiszcza się gotówka bez wezwania 
w kasie UG w terminie do 7 dni od dokonania czynności.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
UG.

§5
Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr IX/40/91 Rady Gminy Zębowice z dnia 21 
marca 1991 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu. 

Uchwała nr XIV/91/95
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 grudnia 1995 r.

w sprawie powołania komisji statutowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 
nr 16 poz. 95 z późn. zm.) Rada gminy uchwala, co następuje:

§1
Powołać doraźną komisję Rady Gminy do opracowani nowego statutu gminy w składzie:
Morawiec Józef
Czaja Teresa
Czaja Waldemar
Larisz Norbert
Mateja Jan
Wons Dorota

§2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


