
U C H W A Ł A NR XIII/91/2008
Rady Gminy Zębowice z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 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. 717i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) 
oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 
1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala , co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. ustala się przychód w wysokości 358 000 zł - § 955 – przychody z 
tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 358000 zł:

Dział 600 – Transport i łączność – 3 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 3 000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działki o pow. 0,0377 ha 
k.m. 730/115 – 3 000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 50 000 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 50 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 50 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 35 000 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 35 000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup dźwiga towarowego – 
35 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 10 000 zł



Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 10 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 10 000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 60 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa przydomowych oczyszczalni – 
60 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 200 000 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 200 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa hali sportowej 
w Zębowicach – 200 000 zł

§ 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

dochody – 7909 614,00 zł

przychody – 1058000.00 zł

wydatki – 8651750,00 zł

rozchody – 315864,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zębowicach.

 

Uchwała Nr XIII/92/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 r.



w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz.2104 , Nr 169, poz.1420, z 2006r nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 
567, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje :oraz 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, i 
nr 181,poz.1337 oraz z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na 
raty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej należnościami, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 
8, poz. 60 z późn. zm.) na rzecz Gminy Zębowice i jej jednostek organizacyjnych od osób 
fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, zwanych dalej dłużnikami.

§2

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli:

a) dłużnik, osoba fizyczna, zmarł niepozostawiając żadnego majątku,

b) dłużnik, osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy 
jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z 
tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie,

c) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego,

d) umorzenie należności uzasadnione jest innym ważnym interesem dłużnika lub interesem 
społecznym.

2.Umorzenie należności może nastąpić z urzędu, a w przypadku określonym w ust. 1 lit. d, na 
wniosek dłużnika.

3.Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się 
termin zapłaty pozostałej należności.

W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa (porozumienie) ulega uchyleniu.



4.Umorzenie należności w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, 
może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia, określone w ust. 1, zachodzą wobec 
wszystkich zobowiązanych.

5.Decyzja (porozumienie) o umorzeniu zaległości musi być poprzedzone postępowaniem 
wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek wymienionych w ust. 1.

6.Umorzenie, odraczanie i rozkładanie należności na raty następuje:

a) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym, w drodze decyzji administracyjnej, 

b) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w drodze 
porozumienia. 

§3

Organem uprawnionym do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty 
należności pieniężnych jest:

1. kierownik jednostki organizacyjnej, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy, jeżeli kwota należności nie 
przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej "Monitor Polski", do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

2. Wójt Gminy Zębowice, jeżeli kwota należności nie przekracza pięciokrotnej kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia określonego w ust. 1.

Wójt Gminy Zębowice po uzyskaniu zgody Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza 
wartość określoną w ust. 2.

§4

Do umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z późn. zmianami).

§5

Niniejszej uchwały nie stosuje się do opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

§6



Informację o wysokości umorzonych, odroczonych lub rozłożonych na raty należnościach Wójt 
Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy wraz z półroczną informacją i rocznym sprawozdaniem z 
wykonania budżetu.

§7

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/06 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 sierpnia 2006 r w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności 
pieniężnych Gminy Zębowice oraz jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§9

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

 

U C H W A Ł A NR XIII/93/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zębowice 
podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 

zysku na inne zadania publiczne gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 

wykonywania zleconego zadania. 

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 214 
poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i nr 181,poz.1337 
oraz z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 , Nr 169, poz.1420, z 2006r nr 
45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 
oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 567, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada Gminy 
Zębowice uchwala, co następuje :



§ 1

Uchwała reguluje tryb postępowania w sprawach o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do 
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne 
związane z realizacją zadań własnych Gminy, z wyłączeniem zadań należących do strefy zadań 
publicznych określonych w art. 4 ust.1 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami ).

§ 2

1.Podmioty składają oferty na realizację zadania, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji, w 
terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2.Oferty i wnioski o dotacje zgłoszone po uchwaleniu budżetu Gminy rozpatruje się w trybie 
przepisów w sprawie zmian w budżecie gminy.

§ 3

Złożone przez podmioty oferty powinny zawierać :

nazwę zadania, 

formy jego realizacji, 

szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych , wskazujących na możliwość 
wykonania zadania,

informację o wysokości środków uzyskanych na realizację danego zadania , w tym z innych źródeł,

termin i miejsce realizacji zadania,

wysokość wnioskowanej dotacji.

§ 4

Wójt może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji 
i wyjaśnień lub dokumentów.

Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione wykluczają podmiot z postępowania o 
udzielenie dotacji.

§ 5



Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt uwzględniając w szczególności :

znaczenie zadania dla realizacji celów gminy,

wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom,

ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu informacji zawartych w 
ofercie,

analizę wykonania zadań zleconych Podmiotom w okresie poprzednim, z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości ich realizacji.

Podmioty, których oferty zostały odrzucone, zostają pisemnie poinformowane o odmowie 
przyznania dotacji.

§ 6

Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy Wójta z podmiotem.

Umowa powinna zawierać w szczególności :

strony umowy , miejsce i datę jej zawarcia,

szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania , termin i miejsce jego realizacji,

określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu jej przekazania,

wzory dokumentacji umożliwiającej okresową ocenę realizacji zadania, terminy oraz sposób jej 
przekazywania,

numer rachunku , na który należy zwrócić niewykorzystane środki,

ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń między stronami umowy,

zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, 
kontroli przeprowadzonej przez osobę pisemnie upoważnioną przez Wójta.

§ 7

Wójt zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny ich 
realizacji , uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości 
ich świadczenia. 

§ 8

Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji , z zachowaniem zasady jawności 
postępowania , następuje na podstawie :



sprawozdania z wykonania , 

kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT , dotyczących wydatków podmiotu, faktycznie 
poniesionych na realizację zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz kwoty wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następuje 
w terminie 14 dni od dnia rozliczenia.

§ 9

Traci moc uchwała Rady Gminy Zębowice Nr IX/73/99 z dnia 26 listopada 1999 roku w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania 
zleconego zadania.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

Uchwała Nr XIII/94/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

Na podstawie art. 4ą ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r, Nr 70, poz. 473/, oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) Rada 
Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zębowice na rok 
2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik do uchwały Nr XIII/94/08

Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE GMINY ZĘBOWICE 
NA ROK 2008

Mając na uwadze obowiązki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz ustawy o przemocy w rodzinie, gmina podejmuje do realizacji następujące 
zadania:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu:

1. Współpraca z Poradnią Odwykową w Oleśnie i Ozimku w celu objęcia leczeniem ludzi z 
problemem alkoholowym z Gminy Zębowice.

2. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w sprawach dotyczących 
pomocy prawnej i terapeutycznej rodzinom dotkniętym problemem alkoholowych. 

II. Pomoc rodzinom, w których występuje problem alkoholowy: 

1. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

2. Wspieranie zgodnych z procedurą interwencji wobec przemocy domowej pod nazwą „Niebieskie 
Karty” – organizacja konferencji.

3. Rozwijanie systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej, współpraca oraz przepływ informacji 



pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, materialną, medyczną, 
prawną i psychospołeczną,

4. Edukacja publiczna - przewodniki, ulotki, poradniki, broszury.

Dofinansowanie przejazdu osób w trudnej sytuacji finansowej do placówek lecznictwa 
odwykowego.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

1. Tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia poprzez 
dofinansowanie działań mających na celu organizację miejsc uprawiania sportu i wypoczynku 
(kluby, świetlice, boiska sportowe).

2. Inicjowanie i dofinansowanie imprez kulturalno – sportowych promujących zdrowy styl życia.

3. Finansowanie działań profilaktycznych w szkołach w zakresie alkoholu, narkotyków, agresji i 
przemocy.

4. Prowadzenie i finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy 
terapeutycznych z dziećmi z rodzin alkoholowych oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych, 
organizowanych dla pedagogów i nauczycieli.

5. Dofinansowanie Akcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.

6. Dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych organizowanych dla dzieci i młodzieży oraz 
społeczeństwa z naszego terenu promujących zdrowy styl życia.

7. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym letniego wypoczynku.

8. Dofinansowanie rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek krajoznawczych dla dzieci z rodzin 
patologicznych (m. in. na koszty transportu, bilety wstępu, posiłki) propagujące idee trzeźwości i 
aktywnego wypoczynku.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych: 

Wspomaganie działalności Rad Sołeckich i Stowarzyszeń w zakresie organizacji zajęć dla dzieci i 
młodzieży, promujących spędzanie czasu wolnego od uzależnień i przemocy.

Dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlic wiejskich.

Szkolenia członków GKRPA poszerzające umiejętności w kontaktach z osobami zgłoszonymi do 
komisji.

Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w przypadkach naruszania przepisów ustawy 



o wychowaniu w trzeźwości:

1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

2. Kontrolę przeprowadza organ wydający zezwolenie lub członkowie komisji.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) zgodność sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym zezwoleniem,

2) spełnienie wymogów ustawy, w szczególności wymogów informacyjnych,

3) uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Osoby upoważnione do dokonania kontroli mają prawo do:

wstępu na teren nieruchomości, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów 
alkoholowych, w dniach i godzinach prowadzenia działalności,

żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazywania zezwoleń i dowodów uiszczenia opłaty 
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

5.1) Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przedsiębiorcy, osoby zastępującej 
przedsiębiorcę lub przez niego zatrudnionej. 

2) Kontrolowany przedsiębiorca obowiązany jest zapewnić warunki i środki, niezbędne do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli. 

6.1) Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskiem przekazuje się 
niezwłocznie do organu wydającego zezwolenia oraz komisji,

2) Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do usunięcia 
stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić podstawę do 
cofnięcia zezwolenia - wszczyna postępowanie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia. 

3) Jednostka kontrolna w terminie 30 dni i od dnia otrzymania wezwania do usunięcia 
stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informacji o wykonaniu 
zaleceń. 

7. Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży zawarte są w ustawie.

8. Wnioski na jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powinny być składane 
w sekretariacie Urzędu Gminy z miesięcznym wyprzedzeniem. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:



1. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Opracowanie corocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

Realizacja zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych,

Prowadzenie kontroli warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dot. liczby punków sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz zasad ich usytuowania na terenie Gminy, opiniowanie wniosków o wydanie i cofanie zezwoleń 
w przypadku naruszania zakazu sprzedaży nieletnim, nietrzeźwym, zakłócania porządku 
publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub w najbliższej okolicy,

Podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od 
alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

Występowanie do właściwego Sądu z wnioskiem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu 
w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniu oraz za wykonanie powierzonych czynności,

Wynagrodzenie za wykonanie powierzonych czynności, przysługuje za przeprowadzenie czynności 
kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje 
wynagrodzenie za wykonanie czynności określonych w punktach 1 i 2, płatne przelewem na 
rachunek bankowy w ostatnim dniu miesiąca.,

Wynagrodzenie za wykonywanie czynności wymienionych w 1) oraz 2) wynosi 69 zł brutto,

Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowi lista obecności członków komisji biorących udział w 
posiedzeniu bądź kontroli.

 

Załącznik do Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na rok 2008

Harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Zębowice na 2008r. 



Planowane dochody: 46000 zł

L. p Planowane zadania Koszt w PLN

1. Prowadzenie profilaktyki i działalności edukacyjnej w szkołach. 1 400

2. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy - psycholog. 1 000

3. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży. 4 000

4. Edukacja publiczna – ulotki, poradniki, broszury. 300

5. Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 8000

6. Dofinansowanie do Przychodni Odwykowej (Olesno, Ozimek). 3000

7. Działalność kulturalna na rzecz społeczeństwa gminy, propagująca 
zdrowy styl życia. 14000

8. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlic wiejskich. 1000

9. Współpraca z Policją. 2000

10.
Wynagrodzenie za badanie sądowo – psychiatryczne i wydanie 
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie 
typu placówki leczniczej. 

2000

11. Wynagrodzenie Komisji. 5 000

12. Dofinansowanie Akcji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. 800

13. Szkolenia dla GKRPA, nauczycieli i sprzedawców. 1000

14. Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania narkomanii w gminie. 2500

RAZEM 46 000

 



 

Uchwała Nr XIII/95/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2008 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 
179, poz. 1485) Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XIII/95/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008 r

GMINNY PROGRAM 
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

NA 2008r.

Lp Kierunki i 
działania, zadania Zakres i forma realizacja Jednostki organizacyjne biorące 

udział w realizacji zadania
1. 2. 3. 4.

1.

Podniesienie 
poziomu wiedzy 
społeczeństwa na 
temat problemów 
związanych z 
używaniem 
środków 
psychotropowych i 
możliwości 
zapobiegania 
zjawisku.

- zakup i upowszechnianie materiałów informacyjno 
– edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia i 
profilaktyki narkomanii,
- współpraca z przedstawicielami szkół i innych 
instytucji w zakresie prowadzenia skutecznej 
polityki informacyjnej w dziedzinie problemów 
narkomanii, 
- zorganizowanie systemu wymiany informacji 
pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za 
działania profilaktyczne.

GKRPA,
GOPS,

Zespół gimnazjalno-szkolny w 
Zębowicach,

Policja,
Ośrodek zdrowia,

Mieszkańcy gminy
PZPiTU,

PPP-P i PCPR w Oleśnie,
PSS-E w Oleśnie,

2. Zwiększenie 
zaangażowania 

- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, 
policjantów itd. z zakresu profilaktyki narkomanii,

GKRPA, 
Policja, 



społeczności 
lokalnych w 
działania 
profilaktyczne.

- wspieranie lokalnych inicjatyw działań 
profilaktycznych (na terenie szkół podstawowych i 
gimnazjum) kierowanych do dzieci, młodzieży ich 
rodziców i wychowawców w szczególności 
obejmujących diagnozę programu na terenie szkoły 
i realizację adekwatnego do potrzeb programu 
profilaktycznego.
- przeszkolenie rad pedagogicznych na poziomie 
szkoły gimnazjalnej w zakresie metody wczesnej 
interwencji wobec uczniów sięgających po 
narkotyki i inne środki odurzające,
- współpraca z Policją w zakresie ustalania oraz 
monitorowania miejsc ewentualnego handlu 
narkotykami,
- współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
narkomanii,

Ośrodek zdrowia,
PZPiTU,

3.

Zmniejszenie 
popytu na 
narkotyki wśród 
uczniów.

- pomoc w realizacji zadań profilaktycznych 
poprzez zakup materiałów profilaktycznych, 
dofinansowanie realizacji tych zadań,
- zorganizowanie programów profilaktycznych, 
- wspieranie alternatywnych miejsc spędzania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, 

GKRPA,
GOPS,

Zespół gimnazjalno-szkolny w 
Zębowicach,
Nauczyciele

4.

Zwiększenie 
dostępności 
świadczeń w 
zakresie leczenia, 
rehabilitacji i szkód 
zdrowotnych 
poprzez rozwój 
placówek i 
programów.

- upowszechnianie wiedzy na temat leczenia 
rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych 
poprzez zakup materiałów informacyjno – 
edukacyjnych, publikacji, książek.
- udzielenie osobom uzależnionym kontaktu z 
placówkami leczniczymi,

GOPS,
PZPiTU,

PSS-E w Oleśnie,
Ośrodek zdrowia, 

Zespół gimnazjalno-szkolny w 
Zębowicach,

Policja,
Sąd Rodzinny

5. HIV, AIDS

- kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji wobec 
osób zagrożonych - pomoc w upowszechnianiu 
wiedzy o HIV i AIDS wśród społeczeństwa,
- organizowanie i dofinansowanie konkursów,

GKRPA,
Zespół gimnazjalno-szkolny w 

Zębowicach,
PSS-E w Oleśnie,

6.

Stworzenie 
zintegrowanego 
systemu informacji 
o narkotykach w 
środowisku 
lokalnym.

- Stworzenie sieci wymiany informacji między 
instytucjami odpowiedzialnymi za politykę wobec 
narkomanii.

GKRPA,
GOPS,

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok jest integralną częścią gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych.

 

UCHWAŁA NR XIII/96/08
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

w sprawie woli przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Gmin 
Region Góry Świętej Anny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art.84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, 



poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457 oraz z 2006. Nr 17, poz. 128), uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Gminy Zębowice wyraża wolę przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia Gmin 
Region Góry Świętej Anny. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XIII/97/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/132/04 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 02.12.2004r. w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice zmienia się w całości tabelę na stronie 183 w części III Planu 
Rozwoju Lokalnego, która otrzymuje brzmienie:

Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013

Nazwa inwestycji
Termin 

realizacji
Szacunkow
a wartość w 

PLN

Źródła finansowania

Gmi
na 
Zębo
wice

Unia 
Europejs
ka

Inne 
źródła 

Uwagi (dot. 
inwestycji)



1 2 3 4 5 6 7

Remont części dachu na 
budynku Gimnazjum w 
Zębowicach,

Remont dachu na 
budynku Gimnazjum w 
Zębowicach,

2004

2006

70 082

56 421

70 082

31 641

-

-

-

24 780 2 

zrealizowana

zrealizowana

Remont budynku OSP w 
Kadłubie Wolnym.

2004-2005 88 473 38 473 - 50000 1 zrealizowana

Remonty Szkół 
Podstawowych: 

- przebudowa budynku 
w Zębowicach, 

- remont dachu budynku 
w Radawiu,

- ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
wraz z tynkiem w 
Zębowicach,

- ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
wraz z tynkiem w 
Radawiu,

- wymiana okien w 
Radawiu.

2004-2005

2006

2006-2013

2006-2013

2006-2013

849728

27 783

77 072

111892

60 642

789228

15 581

17 072

21892

10 642

-

-

-

-

-

60 500 2

12 202 2

40 000

20 000 

40 000

50 000

20 000

30 000

zrealizowana

zrealizowana

Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w Kadłubie 
Wolnym.

2004-2005 170 347 32 109 - 138238 3 zrealizowana

Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w Zębowicach 

2004-2006 348 879 152 229 - 196668 3 zrealizowana



(Nowa Wieś).

Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych w Radawiu.

2004-2006 298 003 127 017 - 170 986 3 zrealizowana

Budowa drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych Zębowice- 
Osiny.

2004-2006 346 395 155785 - 190610 3 zrealizowana

Remont budynku 
Urzędu Gminy w 
Zębowicach:

- remont dachu, 
wymiana okien,

- remont klatki 
schodowej,

2004

2007-2008

160000

72 956

160000

72 956

-

-

-

-

zrealizowana

Zakup i instalacja 
urządzeń 
informatycznych dla 
Urzędu Gminy w 
Zębowicach.

2004-2007 77 689 22 276 55 413 zrealizowana

Zadania realizowane w 
ramach „Odnowy 
wsi”:

- projekty,

- zagospodarowanie 
centrum wsi Zębowice, 
Kadłub Wolny, Radawie.

2008-2013

2008-2013

30 000

500 000

-

125 000

-

375000 9

-

-

Przebudowa 
strażnicy OSP

i DFK Radawie,

- projekt

2006-2013 170000

10 200

70000

-

-

-

100000

-

Remont 
strażnicy OSP 
Łąka.

2006-2013 7 000 - - -



Przebudowa Domu 
Mniejszości w Kniei,

- projekt,

2006-2013 50000

3 000

- - 50.000 1

Remont 
strażnicy OSP 
Zębowice, 

- naprawa dachu, 

2005-2013

2006

21000

3 696

21000

-

-

-

-

- zrealizowana

Budowa mieszkań 
socjalnych.

2010-2013 300 000 90 000 - 210 000

Modernizacja 
oświetlania ulic na 
terenie gminy Zębowice,

- projekt 

2007-2008

2005

450 525

7 320

450525

7 320

-

-

-

-

zrealizowana

zrealizowana

Opracowanie projektu i 
budowa sieci ścieżek 
rowerowych: 

- oznakowanie sieci 
ścieżek rowerowych,

- dokumentacja 
techniczna oznakowania 
sieci ścieżek 
rowerowych,

2010-2013

2010-2013

2006

150000

65718

13 294

38000

16429,5

3 323,5

112000 9

49288,5 9

9970,5 9

-

-

- zrealizowana

Budowa dróg:

- transportu rolnego,

- gminnych,

- wewnętrznych,

2006-2013 4 056 550

699 755

1 392 845

1 963950

209 926,5

1 114 276

1 571160

-

489.828,5
3

278 569

392790



Kanalizacja gminy 
Zębowice:

- projekt koncepcji 
sanitarnej,

- finansowa analiza 
porównawcza wariantów 
odbioru i oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
Gminie Zębowice,

Budowa przydomowych 
oczyszczalni:

- dokumentacja 
projektowo – 
koncepcyjna,

2006

2007

2008-2013

2008

12200

7320

4000000

60 000

12200

7320

1000000

60 000

-

-

3000000 9

-

-

-

-

-

zrealizowana

zrealizowana

Budowa sieci 
wodociągowej z 
pompownią wody dla 
wsi Osiecko. Budowa 
zbiornika wyrówn. wody 
w Kadłubie Wolnym Vu 
=200 m

3

- projekt,

2008-2010

2004-2005

1000 000

35 651

750 000

35 651

250000 9

-

-

- zrealizowana

Rekultywacja wysypiska 
śmieci w Zębowicach 
(Malinów),

- projekt,

2009-2013

2007

300000

24 400

90000

24 400

210000 10

-

-

- zrealizowana

Budowa hali sportowej 
wraz z łącznikiem do 
Szkoły Podstawowej w 
Zębowicach:

- koncepcja, 

- projekt,

2008-2013

2007

6 500000

32 070

695 490

1990 
26010

39805208



2008 134200

1 Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, 
2 Refundacja Kontrakt Wojewódzki,
3 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
4 Bank Ochrony Środowiska,
5 Sektorowy Program Operacyjny,
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
7 Fundusz Spójności (TRIAS)
8 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i tym dniem traci moc uchwała Nr XXXIV/220/06 
Rady Gminy w Zębowicach z dnia 07.04.2006r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia 
Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Zębowice.

U C H W A Ł A NR XIV/98/2008
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 27 lutego 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 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. 717i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 
170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. ustala się przychód w wysokości 282 123 zł - § 955 – przychody z 
tytułu innych rozliczeń krajowych.



§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących 
w wysokości 48 377 zł:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 15894 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15 
894 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – 15 894 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32 483 zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 32 483 zł

§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – 
32 483 zł

§ 3

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 351 400 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna – 66 500 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 14 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 9 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 5 000 zł

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – 2 500 zł

§ 2330 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień – 2 500 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 50 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 50 000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 24 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24000 zł (budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Wolnym i w Radawiu) 

Rozdział 80104 – Przedszkola – 12 000 zł



§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000 zł (budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków – Publiczne Przedszkole w Zębowicach)

Rozdział 80110 – Gimnazja – 12 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000 zł (budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków – Publiczne Gimnazjum w Zębowicach)

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 900 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3 900 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 3 900 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 184 000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 180 000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika) – 
180 000 zł

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – 4 000 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego – 4 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 49 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 47 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 35 000 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000 zł (budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków – Dom Spotkań w Zębowicach) 

Rozdział 92116 – Biblioteki – 2 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 20 900 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 20 000 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 20 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 20 000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 900 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 900 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 900 zł



§ 4

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach – dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:

Stan środków obrotowych na początek roku: zwiększenie o kwotę 27858 zł

Przychody ogółem: zwiększenie o kwotę 14 216 zł, w tym: dochody własne o kwotę 10216 zł, 
dotacja o kwotę 4 000 zł

Wydatki ogółem: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: zwiększenie o kwotę 35 300 zł

- pozostałe wydatki bieżące: zmniejszenie o kwotę 31 339 zł

Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r. – 32 483 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku: zwiększenia o kwotę 5 630 zł.

§ 5

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

dochody – 7 957 991 zł

przychody – 1 340 123 zł

wydatki – 8 982 250 zł

rozchody – 315 864 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XV/99/2008
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 kwietnia 2008 r.



w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok 
oraz udzielenia absolutorium

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i  Nr  162,  poz.  1568,  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055  i  Nr  116,  poz.  1203,  z  2005  r.  Nr  172,
poz.  1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17,  poz. 128 i  Nr 181, poz.  1337 oraz z 2007 r.
Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974  i  Nr  173,  poz.  1218)  oraz  art.  199  ust.  3  ustawy
z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  2104,
Nr  169,  poz.  1420,  z  2006 r.  Nr  45,  poz.  319,  Nr  104,  poz.  708,  Nr  170,  poz.  1217 i  1218,
Nr  187,  poz.  1381  i  Nr  249,  poz.  1832  oraz  z  2007  r.  Nr  82,  poz.  560,  Nr  88,  poz.  587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Wójta 
Gminy Zębowice z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2007 rok i opinią Komisji Rewizyjnej 
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2007 r. stwierdza się, że 
budżet gminy Zębowice zrealizowany został po stronie:

dochodów w wysokości 102%

wydatków w wysokości 93%.

Główne pozycje budżetu gminy zrealizowano następująco:

dochody ogółem: 7 910 784,31 zł, w tym:

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 602 226,37 zł

subwencje – 4 719 728,00 zł

dotacje na zadania zlecone – 865 685,83 zł

dotacje na zadania bieżące własne – 427 076,97 zł

pozostałe dochody – 1 296 06714 zł

wydatki ogółem: 8 182 732,66 zł, w tym:

wydatki majątkowe – 1 309 304,22 zł

wydatki bieżące – 6 873 428,44 zł.

§ 2

W związku z treścią § 1 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zębowice za 2007 
rok oraz udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Zębowice za 2007 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U C H W A Ł A NR XV/100/2008
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 kwietnia 2008 r.



w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  4  i  art.  61  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i  Nr  162,  poz.  1568,  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055  i  Nr  116,  poz.  1203,  z  2005  r.  Nr  172,
poz.  1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17,  poz. 128 i  Nr 181, poz.  1337 oraz z 2007 r.
Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974  i  Nr  173,  poz.  1218)  oraz  art.  165  i  184  ustawy
z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  2104,
Nr  169,  poz.  1420,  z  2006 r.  Nr  45,  poz.  319,  Nr  104,  poz.  708,  Nr  170,  poz.  1217 i  1218,
Nr  187,  poz.  1381  i  Nr  249,  poz.  1832  oraz  z  2007  r.  Nr  82,  poz.  560,  Nr  88,  poz.  587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości 352900 zł:

dochody bieżące w wysokości 26000 zł:

Dział 758 – Różne rozliczenia – 26000 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 26000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 26000 zł

dochody majątkowe w wysokości 326900 zł:

Dział 600 – Transport i łączność – 326000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 326000 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 326000 
zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 900 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 900 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 900 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 379359 zł:

Dział 600 – Transport i łączność – 326000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 326000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi w Kadłubie Wolnym – nr 
dz. 917/1 k. m. 2) – 326000 zł



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50900 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50900 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu 
hydraulicznego)– 50000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 900 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2459 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2459 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2459 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 26459 zł:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2459 zł

Rozdział 801 – Szkoły podstawowe - 2459 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2459 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 24000 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika) – 
24000 zł

§ 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

dochody – 8 313 816 zł

przychody – 1 340 123 zł

wydatki – 9 338 075 zł

rozchody – 315 864 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XV/101 /2008
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 kwietnia 2008 r.



w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację zadania 
w zakresie dróg powiatowych

 

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  i  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i  Nr  162,  poz.  1568,  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055  i  Nr  116,  poz.  1203,  z  2005  r.  Nr  172,
poz.  1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17,  poz. 128 i  Nr 181, poz.  1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z 
dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 
1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela  się  z  budżetu  Gminy  Zębowice  pomocy  finansowej  Powiatowi  Oleskiemu  
z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont chodnika w miejscowości Zębowice w ciągu drogi 
powiatowej nr 1941 O DW 901 Osiecko-Zębowice”.

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2008 r. w wysokości 50000 zł.

§ 3

Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  oraz  przeznaczenie  i  zasady  rozliczania 
środków  określone  zostaną  w  umowie  pomiędzy  Powiatem  Oleskim,  a  Gminą  Zębowice.  Do 
zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr XV/102/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2008 r.



w sprawie zbycia lokali mieszkalnych

Na podstawie art.18 ust.  2  pkt  9 lit.  „a” ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 
11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 
poz. 2603 z późn. zmianami / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia  się  Wójta  Gminy  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  lokali  mieszkalnych 
stanowiących  odrębny  przedmiot  własności  wraz  z  częściami  przynależnymi  oraz  udziałem w 
części wspólnej nieruchomości oznaczonych jako:,

lokal położony w Zębowicach przy ul. Murka 26/2 i lokal Nr 26/3 na działce Nr 286/6 km 
19,

lokal położony w Osiecku 28/2 na działce Nr 238/5 km 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  Urzędu 
Gminy w Zębowicach oraz poszczególnych sołectw. 

 

Uchwała Nr XV/103/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. 
Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218) i art. 11 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 
2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 
175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, 1600 oraz z 2007 r. 
Dz. U. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:



§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Zębowice prawa 
własności  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działki  nr  310/21  i  311/21  o  powierzchni 
0,2054 ha, położonej we wsi Poczołków, stanowiącej drogę transportu rolnego. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XV/104/08
Rady Gminy Zębowice
z dnia 23.04.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b, rozporządzenia 
Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych warunków i  trybu przyznawania 
pomocy finansowej  w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220), po rozpatrzeniu „Planu Odnowy 
Miejscowości Kadłub Wolny na lata 2008 – 2014” przyjętego przez Zebranie Wiejskie Sołectwa 
Kadłub Wolny, 

Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się  „Plan Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata  2008 – 2014” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr XV/105/08
Rady Gminy Zębowice
z dnia 23.04.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radawie na lata 2008 – 2014”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b, rozporządzenia 
Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych warunków i  trybu przyznawania 
pomocy finansowej  w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220), po rozpatrzeniu „Planu Odnowy 
Miejscowości  Radawie  na  lata  2008  –  2014”  przyjętego  przez  Zebranie  Wiejskie  Sołectwa 
Radawie, Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza  się  „Plan  Odnowy  Miejscowości  Radawie  na  lata  2008  –  2014”  w  brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym dniem traci moc uchwała Nr XXXIV/219/06 
Rady Gminy Zębowice z dnia 07.04.2006r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości 
Radawie”

Uchwała Nr XV/106/08
Rady Gminy Zębowice
z dnia 23.04.2008 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013”



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b, rozporządzenia 
Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi  w sprawie  szczegółowych warunków i  trybu przyznawania 
pomocy finansowej  w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220), po rozpatrzeniu „Planu Odnowy 
Miejscowości  Zębowice  na  lata  2008  –  2014”  przyjętego  przez  Zebranie  Wiejskie  Sołectwa 
Zębowice, Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza  się  „Plan  Odnowy  Miejscowości  Zębowice  na  lata  2008  –  2013”  w  brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr XV/107/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2008 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 oraz art.  4 ust.  1 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. 
zm.),  po  zasięgnięciu  opinii  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Oleśnie,  Rada  Gminy 
Zębowice  uchwala  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku na  terenie  Gminy Zębowice,  o 
następującej treści:

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Zębowice,  zwany  dalej 
Regulaminem,  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Zębowice.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:



ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. 
Nr 236 poz.2008 z późn. zm.);

Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:  GPGO) – należy 
przez  to  rozumieć  Gminny  Plan  Gospodarowania  Odpadami 
wprowadzony uchwałą Nr XXVII/172/05 Rady Gminy w Zębowicach 
z  dnia  16  czerwca  2005  roku  w  sprawie  uchwalenia  Programu 
Ochrony  Środowiska  i  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy 
Zębowice na lata 2005 – 2008 z uwzględnieniem na lata 2009 – 2012;

3)  Krajowym  Planie  Gospodarki  Odpadami  (dalej:  KPGO) – 
należy przez to rozumieć4) plan przyjęty uchwałą Rady Ministrów Nr 
233  z  29  grudnia  2006r.  w  sprawie  „Krajowego  planu  gospodarki 
odpadami 2010” (M.P. Nr 90 poz.946); 

5)  Lokalach/mobilnych  punktach  odbioru  selektywnego  (dalej: 
LOPS) –  należy  przez  to  rozumieć6)  ,  specjalnie  w  tym  celu 
przygotowane i wyposażone pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, 
w  których  mieszkańcy  mogą  przekazywać7)  podmiotowi 
uprawnionemu wyselekcjonowane  odpady kuchenne  i  zielone,  oraz 
osobno,  opakowania  z  papieru  i  tektury,  opakowania 
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze 
szkła,  opakowania  z  blachy stalowej  i  opakowania  z  aluminium,  a 
także  odpady  niebezpieczne  i,  w  ustalonych  harmonogramem 
terminach,  wielkogabarytowe,  i  w  których  pracownik  podmiotu 
uprawnionego  rejestruje  na  indywidualnych  kontach 
mieszkańców/właścicieli  nieruchomości  ilości  odebranych, 
wyselekcjonowanych odpadów;

8)  odpadach budowlanych  – rozumie się przez to frakcję odpadów 
pochodzących z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 
strumieni składających się na odpady komunalne;

9) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów 
niebezpiecznych, o jakich mowa w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.);

10)  odpadach  ulegających  biodegradacji  – rozumie  się  przez  to 
odpady  ulegające  biodegradacji,  o  jakich  mowa  w  ustawie  z  27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. 
zm.);

11)  odpadach wielkogabarytowych –  rozumie się przez to jeden ze 
strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO;

12)  odpadach  zielonych  –  należy  przez  to  rozumieć13)  frakcję 
odpadów  ulegających  biodegradacji,  powstających  w  wyniku 
pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

14)  podmiotach  uprawnionych  – należy  przez  to  rozumieć15) 
przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub 
podmiotami  posiadającymi  wydane  przez  wójta  (burmistrza, 
prezydenta  miasta),  organ  wykonawczy  jednostki  pomocniczej  lub 
organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142,  poz.  1591  z  późn.  zm.),  ważne  zezwolenie  na  prowadzenie 



działalności w zakresie:

a)  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości,

b)  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i 
transportu nieczystości ciekłych,

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d)  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych 
zwierząt,  a  także  grzebowisk  i  spalarni  zwłok 
zwierzęcych i ich części;

nieruchomości  – należy przez  to  rozumieć,  zgodnie  z  art.  46  §  1 
Kodeksu  cywilnego,  część  powierzchni  ziemi  stanowiącą  odrębny 
przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem 
lub części takich budynków;

chowie zwierząt  – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania 
zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich 
utrzymywania i użytkowania;

zwierzętach  bezdomnych –  rozumie  się  przez  to  zwierzęta 
bezdomne, o jakich mowa w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);

zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe, o 
jakich mowa w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.);

zwierzętach  gospodarskich –  rozumie  się  przez  to  zwierzęta 
gospodarskie,  o  jakich  mowa  w  ustawie  z  20  sierpnia  1997  r.  o 
organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 
r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.);

umowach – należy przez to rozumieć umowy, o jakich mowa w art. 6 
ust.  1 ustawy, zawarte z podmiotem uprawnionym przez właścicieli 
nieruchomości oraz najemców/ właścicieli lokali;

harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru 
odpadów  komunalnych  na  terenie  Gminy  ustalony  przez 
przedsiębiorstwa wywozowe;

ROZDZIAŁ II
Zadania Gminy

§ 3
Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:

tworzenie  i  prowadzenie  odpowiedniej  polityki  ekologicznej  we 
współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na jej terenie 
i z sąsiednimi gminami

propagowanie i wspieranie proekologicznych zachowań ludzkich,

objęcie  zorganizowaną  zbiórką  odpadów wszystkich  podmiotów na 
terenie gminy,

podnoszenie  świadomości  społecznej  obywateli,  w szczególności  w 



zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów,

tworzenie warunków selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i 
umożliwienie  odbioru  posegregowanych  odpadów  od  właścicieli 
nieruchomości,

stworzenie  warunków  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  od  osób 
fizycznych,

podejmowanie  działań  w  celu  likwidacji  nielegalnych  wysypisk 
śmieci  i  zapobieganie  zanieczyszczeniu  ulic,  placów  i  terenów 
otwartych,

określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe i 
gołębie  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  czystości  w  miejscach 
publicznych,

sukcesywną  budowę  sieci  kanalizacyjnej,  przydomowych 
oczyszczalni biologiczno – mechanicznych,

organizację  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  na  zasadach 
określonych w odrębnych przepisach oraz pomocy przy zbieraniu i 
transporcie padłych zwierząt.

wydawanie  zezwoleń  na  świadczenie  usług  w  zakresie  zbierania, 
transportu,  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  i 
nieczystości ciekłych,

bieżącą kontrolę podmiotów uprawnionych i osób zobowiązanych do 
przestrzegania niniejszego Regulaminu,

kierowanie  wniosków  o  ukaranie  w  stosunku  do  osób  nie 
przestrzegających  niniejszego  regulaminu  na  podstawie  ustawy  o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4
Gmina prowadzi ewidencję :

zbiorników bezodpływowych,

przydomowych oczyszczalni ścieków,

psów,

nieruchomości,  gdzie  zgłoszone  jest  posiadanie  wyrobów 
azbestowych,

zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 5
Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  oraz  należytego  stanu 
sanitarno – higienicznego na terenie nieruchomości, poprzez:

utrzymywanie  w  należytym  stanie  sanitarnym  pomieszczeń, 
mieszczących urządzenia na odpady,

niezwłoczne  usuwanie  błota,  śniegu  i  lodu,  zaś  w  miarę  potrzeby 



innych zanieczyszczeń,

niezwłoczne  usuwanie  z  terenu  nieruchomości  materiału 
rozbiórkowego  i  resztek  materiałów  budowlanych,  powstałych  w 
wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków,

utrzymanie  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  piaskownice 
(przeznaczone do użytku publicznego) w należytym stanie sanitarno-
higienicznym i systematyczną wymianę piasku.

§ 6
Właściciele nieruchomości obowiązani są do:

wyposażenia  nieruchomości  w  opisane  w  Rozdziale  V urządzenia, 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym  i 
technicznym,

gromadzenia  odpadów  komunalnych  w  miejscach  do  tego 
wyznaczonych,

selektywnego  zbierania  odpadów  innych  niż  komunalne, 
powstających  na  terenie  nieruchomości  w  wyniku  prowadzenia 
działalności  gospodarczej,  np.  medycznych,  weterynaryjnych,  i 
postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z 
późn. zm.),

prowadzenia  selektywnego  zbierania  i  przekazywania  do  odbioru 
poszczególnych strumieni odpadów komunalnych,

oddzielnego  gromadzenia  ścieków  bytowych  i  gnojówki  oraz 
gnojowicy,

pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny z 
przepisami  Regulaminu  przez  korzystanie  z  usług  podmiotów 
uprawnionych,

gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie 
gospodarstwa  rolnego  w  miejscach  spełniających  wymagania 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.  o nawozach i  nawożeniu 
(Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033), czyli na podłożu utwardzonym i 
uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o 
pojemności  umożliwiającej  przechowywanie  ich  przez  wymagany 
przepisami okres, 

stosowanie  obornika  i  płynnych  odchodów  zwierzęcych  zgodnie  z 
przepisami wymienionymi w punkcie 7.

§ 7
1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być2. realizowany przez ich odgarnięcie 
w miejsce  nie  powodujące  zakłóceń w ruchu pieszych  lub  pojazdów i  podjęcie  działań 
usuwających lub co najmniej  ograniczających śliskość3.  chodnika.  Piasek użyty do tych 
celów należy usunąć4. z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.

5.  Zanieczyszczenia  usuwane z  chodników winny być6.  gromadzone w pojemnikach na 
odpady. 

7.  W  celu  realizacji  obowiązku  właściciele  nieruchomości  mogą  zawrzeć8.  ze 



specjalistycznymi firmami umowy dotyczące oczyszczania zimowego i letniego chodników, 
jeżeli właściciel nie chce lub nie może wykonać9. tych czynności we własnym zakresie.

10. Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci oraz ich opróżnianie z 
częstotliwością  zapobiegającą  przepełnieniu,  zgodnie  z  harmonogramem  zatwierdzonym 
przez Wójta.

11.  Placówki  handlowe,  gastronomiczne  i  nieruchomości,  na  których  prowadzona  jest 
działalność12.  gospodarcza  powinny  być13.  wyposażone  w  pojemniki  do  gromadzenia 
odpadów  komunalnych  oraz  kosze  uliczne.  Lokalizacja  koszy  ulicznych  musi  być14. 
uzgodniona z Wójtem.

15.  Właściciele  nieruchomości,  na  których  organizowane  są  imprezy  masowe,  mają 
obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

§ 8
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

wylewania  nieczystości  ciekłych  poza  wyznaczonymi  do  tego  celu  stacjami 
zlewnymi,

wykorzystywania  nieczynnych  studni  kopanych  do  gromadzenia  odpadów, 
nieczystości  ciekłych  i  wód  opadowych  spływających  z  powierzchni  dachów, 
podjazdów, itp.

ROZDZIAŁ IV
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 9
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 
publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji  lub zbiorników 
bezodpływowych,  po  uprzednim  ich  przejściu  przez  łapacz  oleju  i  odstojnik.  Odprowadzanie 
ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 10
Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie 
nieruchomości,  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  to  zanieczyszczenia  wód  lub  gleby  oraz 
uciążliwości  dla  sąsiadów.  Powstałe  odpady  powinny  być  gromadzone  i  usuwane  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V
Rodzaje  i  minimalna  pojemność  urządzeń  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych

§ 11
Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do 
podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, 
zgodne z zasadami podanymi w § 16 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na 
pojemniki i przygotowania treści umowy.

§ 12



Wykonywanie  przez  właścicieli  nieruchomości  obowiązków  w  zakresie  wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich 
we  właściwym  stanie,  przyłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej  lub  wyposażenia  nieruchomości  w 
zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, 
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej 
przez upoważnione służby. 

 

 

§ 13
Urządzenia  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  i  gromadzenia  nieczystości 
płynnych rozmieszczone są z uwzględnieniem poniższych zasad.

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. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi 
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników 
podmiotu uprawnionego 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 wejściem na teren nieruchomości.

Urządzenia  służące  do  gromadzenia  odpadów  należy  ustawiać  w  miejscu 
posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się 
wody i błota lub innym, nie stwarzającym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 
najbliższego otoczenia.

Miejsce  ustawienia  pojemników  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany 
utrzymywać  w czystości.  Koszty  przygotowania  i  utrzymania  miejsca  ustawienia 
pojemników ponosi właściciel nieruchomości. W/w przepisy stosuje się odpowiednio 
do  ustawienia  koszy  na  odpady  przy  drogach  publicznych  i  przystankach 
komunikacji zbiorowej według lokalizacji zatwierdzonej przez Wójta.

Kosze na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, 
parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny być:

1)  rozmieszczone  w  sposób  umożliwiający  bezpieczne  i  wygodne 
korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów,

2)  ustawione  w  miejscach  nie  powodujących  zagrożenia  dla  ruchu 
pojazdów i  pieszych,  jak  i  w  miejscach  umożliwiających  ich  stałe 
opróżnianie przez firmę wywozową,

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o 
dużym natężeniu ruchu pieszego i przebywania znacznej ilości osób,

4)  zabezpieczone  przed  wysypywaniem się  zgromadzonych w nich 
odpadów.

Szczelne  zbiorniki  bezodpływowe  na  nieczystości  ciekłe  lub  oczyszczalnie 
przydomowe  muszą  być  zlokalizowane  w  sposób  umożliwiający  dojazd  do  nich 
pojazdom asenizacyjnym podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

§ 14
Właściciel  nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i  porządku na jej  terenie  przez 



wyposażenie  nieruchomości  w  kontenery  i  worki  o  pojemności  uwzględniającej 
częstotliwość  i  sposób  pozbywania  się  odpadów  z  nieruchomości,  z  uwzględnieniem 
wymienionych poniżej zasad. 

Właściciel  nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i  porządku na jej  terenie  przez 
dostosowanie  wielkości  zbiornika  bezodpływowego  do  ilości  osób  stale  lub  czasowo 
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż 
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej 
oczyszczalni  ścieków  musi  zostać  dostosowana  do  ilości  mieszkańców  w  sposób 
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych przy 
założeniu, że ilości wytworzonych ścieków wynoszą:

1) mieszkańcy - 3,0 mł/osobę/miesiąc,

2) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 mł/miejsce/miesiąc,

3) sklepy spożywcze – 2,0 mł/zatrudnionego/miesiąc,

4) pozostałe sklepy – 0,9 mł/zatrudnionego/miesiąc,

5) apteki – 3,0 mł/zatrudnionego/miesiąc,

6) przychodnie lekarskie – 0,5 mł/zatrudnionego/miesiąc,

7) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 mł/zatrudnionego/miesiąc,

8) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 mł/zatrudnionego/miesiąc,

9) zakłady produkcyjne:

a)  bez  natrysków  -  0,45 
mł/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami – 1,5 mł/zatrudnionego/miesiąc.

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

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

2) pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 
240 l, 1100 l,

3) worki na surowce wtórne,

4) specjalistyczne pojemniki na surowce wtórne,

5)  pojemniki  gniazdowe  przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki 
opakowań ze szkła,

6)  pojemniki  przeznaczone  do  selektywnej  zbiórki  odpadów 
niebezpiecznych o pojemnościach 120 l i 240 l, 

7) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7.

Odpady  komunalne,  które  nie  są  zbierane  w  sposób  selektywny,  należy  gromadzić  w 
pojemnikach  lub  kontenerach  o  minimalnej  pojemności,  z  uwzględnieniem  poniższych 
wielkości.

Minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa 
domowego przypadających na jednego mieszkańca wynosi 30 litrów/miesiąc.

Jedno-  i  dwuosobowa  rodzina  mieszkająca  na  wsi  zobowiązana  jest  wyposażyć 
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności co najmniej 60 l.

Trzy-,  cztero-  i  pięcioosobowa rodzina mieszkająca na wsi  zobowiązana jest  wyposażyć 
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności co najmniej 110 l.



Sześcio  –  i  więcej  osobowa  rodzina  mieszkająca  na  wsi  zobowiązana  jest  wyposażyć 
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności co najmniej 240 l.

Zarządcy  nieruchomości  wielolokalowych  zobowiązani  są  dostosować  pojemność 
pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu.

Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, kultury itp. 
zobowiązani  są  dostosować  pojemność  pojemników  do  swych  indywidualnych  potrzeb, 
uwzględniając  następujące  normatywy  dostosowane  do  miesięcznego  cyklu  odbioru  na 
terenach wsi:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,

3)  dla  lokali  handlowych  -  50  l  na  każde  10  m2 pow.  całkowitej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 
dotyczy  to  także  miejsc  w  tzw.  ogródkach  zlokalizowanych  na 
zewnątrz lokalu,

5)  dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  - 
pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,

W przypadku  lokali  handlowych  i  gastronomicznych,  dla  zapewnienia  czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego 
pojemnika 120 l na odpady.

§ 15
1. Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne resztek ogrodowych, 
śniegu,  lodu,  gorącego  popiołu,  substancji  toksycznych  i  wybuchowych,  odpadów 
przemysłowych  i  medycznych,  gruzu,  innych  odpadów  niebezpiecznych,  odpadów 
wielkogabarytowych,  odpadów  elektrycznych  i  elektronicznych,  baterii  i  akumulatorów, 
odpadów  ulegających  biodegradacji,  odpadów,  które  mogą  być  selekcjonowane  do 
recyklingu z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, makulaturę, plastik.

2. Do pojemnika z żółtą pokrywą lub worków do segregacji zabrania się wrzucać:

opakowań z żywnością, wapnem, cementem itp. ,

kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych 
katalogów,

tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrej folii,

opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników 
po farbach i lakierach,

opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. 

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać4. : 

ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczkek), 

luster,

szklanych  opakowania  farmaceutycznych  i  chemicznych  z 
pozostałościami zawartości, 

szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), 



szyb samochodowych.

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika 
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

6.  Zabrania  się  wywożenia  i  wysypywania  odpadów  stałych  oraz  opróżnienia  szamb  i 
wywożenia nieczystości płynnych na tereny nie przeznaczone do tych celów.

7. Zabrania się zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt. 

ROZDZIAŁ VI
Selektywna zbiórka.

§ 16
Gmina  stwarza  warunki  do  segregacji  odpadów  poprzez  ustawienie  w  sołectwach,  w 
wyznaczonych ogólnodostępnych miejscach publicznych pojemników do zbiórki odpadów 
opakowaniowych  z  podziałem  na  szkło  białe  i  kolorowe  oraz  organizuje  regularny  i 
nieuciążliwy wywóz zebranych odpadów.

Gmina organizuje program segregacji „u źródła”, czyli zbiórki surowców w workach lub w 
specjalnym pojemniku 240 l z żółtą klapą przeznaczonym do zbiórki odpadów komunalnych 
lekkich,  tj:  tworzyw  sztucznych,  makulatury,  puszek,  bezpośrednio  w  gospodarstwach 
domowych.

Gmina  stwarza  warunki  do  wysegregowywania  ze  strumienia  odpadów  komunalnych 
odpadów niebezpiecznych.

§ 17
Określa się rodzaje surowców zbieranych w poszczególnych pojemnikach następująco:

pojemnik z pokrywą zieloną – na szkło opakowaniowe kolorowe: butelki ze szkła kolorowego, 
słoiki, pojemniki szklane, flakoniki;

pojemnik  z  pokrywą białą –  na  szkło  opakowaniowe  białe:  butelki  ze  szkła  białego,  słoiki, 
pojemniki szklane, flakoniki;

pojemnik w kolorze czerwonym –  na odpady niebezpieczne: leki, baterie, resztki: farb, tuszów, 
lepiszczy, żywic, klejów, opakowań po olejach i chemikaliach 

pojemnik w kolorze brązowym – do gromadzenia odpadów roślinnych.

pojemnik 240 l z żółta pokrywą -  zlokalizowane na terenie gospodarstw indywidualnych – na 
odpady podlegające zbiórce selektywnej ( plastik, aluminium, makulatura).

§ 18
1.  Właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  prowadzenia  w  opisanym  niżej  zakresie 
selektywnego  zbierania  lub  przekazywania  do  odbioru  następujących  strumieni  odpadów 
komunalnych:

odpady kuchenne:

kompostowane  w  przydomowych 
kompostownikach  lub  zbierane  w  kubłach 
koloru  brązowego,  w  które  należy  wyposażyć 
nieruchomość  w  przypadku  braku 
kompostownia,

przekazywane  w  pojemnikach  podmiotowi 
uprawnionemu;

2) odpady opakowaniowe składane w pojemnikach segregacyjnych do 



tego przystosowanych lub workach i odbierane:
z gniazd segregacyjnych – w momencie takim, 
aby nie dopuścić do przepełnienia,

ze  specjalistycznych  pojemników  w 
gospodarstwach  domowych  lub  worków  – 
zgodnie  z  harmonogramem  przedkładanym 
przez firmy obsługujące;

3) odpady niebezpieczne, które odbierane są:
w punkcie zbierania zużytego sprzętu 

w  cyklu  trzymiesięcznym  z  pojemników 
ustawionych  na  terenie  poszczególnych 
miejscowości,

w  punkcie  mobilnym  składającego  się  z 
kontenera  ustawionego  w  miejscowościach  – 
zgodnie z harmonogramem;

4) odpady wielkogabarytowe muszą być5) wystawiane w określonym 
terminie na chodnik i odbierane: 

a) co najmniej 2 razy w roku, wiosną i jesienią 
zgodnie z harmonogramem,

b) na indywidualne zgłoszenie, 

odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na 
indywidualne zgłoszenie,

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 dwutygodniowym.

2. Segregacją o której mowa w ust. 1, obejmuje również tereny budów.

 

§ 19
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 gromadzenia odpadów komunalnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

2.  Odpady  niebezpieczne  inne  niż  wymienione  w  ust.  1,  w  tym  odpady  elektryczne  i 
elektroniczne, zużyty sprzęt AGD, RTV, chłodniczy i komputerowy powstające na terenie 
nieruchomości  należy  gromadzić  oddzielnie  i  wystawić  je  podczas  zorganizowanych 
zbiórek. 

3.  Lodówki,  duży  i  mały  sprzęt  AGD,  monitory  i  telewizory,  sprzęt  komputerowy  i 
telekomunikacyjny,  narzędzia  elektryczne  i  elektroniczne  można  oddać  bezpłatnie  w 
punkcie zbierania zużytego sprzętu.

§ 20
Selektywna  zbiórka  odpadów  prowadzona  jest  z  zachowaniem  ogólnych  warunków  usuwania 



odpadów  określonych  w  niniejszym  Regulaminie.  Szczegółowe  zasady  selektywnej  zbiórki 
odpadów oraz jej harmonogram ustalone są przez Wójta Gminy i dostarczone w postaci ulotek do 
każdej nieruchomości na terenie Gminy Zębowice. 

 

 

ROZDZIAŁ VII
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 21
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani,  w celu umożliwienia przygotowania treści 
umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego 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 przyczynach.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność3. gospodarczą są zobowiązani, w celu 
przygotowania  umowy,  do  podania  upoważnionemu  przedstawicielowi  podmiotu 
uprawnionego informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemnik.

§ 22
1.Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 14 
niniejszego Regulaminu.

2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego zgodnie z ust. 3-5.

3. Zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia urządzeń do gromadzenia 
odpadów i wysypywania się ich na ziemię.

4. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego.

5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać 
je  z  częstotliwością  zapewniającą  niedopuszczenie  do  ich  przepełnienia  bądź  wylewania  na 
powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie 
ich nie częściej niż raz w tygodniu;

§ 23
Odpady  komunalne,  selekcjonowane  i  nieselekcjonowane,  są  odbierane  od  właścicieli 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie. 

Właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  umieścić  urządzenia  wypełnione  odpadami 
zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

Odpady  wielkogabarytowe  i  niebezpieczne  muszą  być  wystawione  na  chodnik  lub 
dostarczone  do  wyznaczonych  miejsc  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi 
harmonogramem.

Odpady  budowlane  i  zielone  muszą  być  złożone  w  udostępnionych  przez  podmiot 
uprawniony  kontenerach,  w  miejscu  umożliwiającym  dojazd  pojazdu  podmiotu 
uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.

Opróżnianie  zbiorników bezodpływowych  i  oczyszczalni  przydomowych  odbywa się  na 
podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z 
którym zawarł umowę.

Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji.



 

ROZDZIAŁ VIII
Maksymalny  poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  dopuszczonych do 
składowania  na  składowiskach  odpadów  oraz  ilości  odpadów  wyselekcjonowanych,  do 
których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 24
System  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  zapewnia  ograniczenie  masy  odpadów 
komunalnych  ulegających  biodegradacji,  kierowanych  do  składowania,  zgodnie  z  poniższą 
prognozą: 

Prognoza krótko- i długookresowa odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie 
gminy Zębowice.

Lata 2004 2008 2009 2012

Liczba mieszkańców 4 182 4 086 4 062 3 990

Suma wytworzonych odpadów 
[Mg/rok] 607,3 637,4 643,4 662,7

W tym ilość wytworzonych 
odpadów ulegających 

biodegradacji [Mg/rok]
137,2 139,7 140,1 139,3

Dopuszczalne składowanie 
odpadów ulegających 

biodegradacji [Mg/rok]
102,3 94,3 92,3 63,5

 

§ 25
Przedsiębiorcy tworzą warunki  do selektywnej  zbiórki  odpadów ulegających biodegradacji,  aby 
uzyskać poziomy odzysku wynikające z KPGO. Podmioty uprawnione, posiadające zezwolenie na 
odbiór  odpadów  od  mieszkańców  nieruchomości,  są  zobowiązane  w  kolejnych  latach 
wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych ilości odpadów wynikające z KPGO.

 

ROZDZIAŁ IX
Obowiązki  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe,  mających  na  celu  ochronę  przed 
zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku.
 

 

§ 26
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności,  zapewniających ochronę  przed zagrożeniem lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed 



zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 27
1.Do obowiązków właścicieli psów należy:

zarejestrowanie  w  Urzędzie  Gminy,  w  referacie  Rozwoju 
Gospodarczego Gminy w terminie  14 dni  od wejścia  w posiadanie 
psa:

- imię i nazwisko właściciela,

- adres właściciela,

- numer identyfikacyjny nadany psu,

- imię psa;

oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym;

wyprowadzanie psa w kagańcu i na uwięzi; 

systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art.  56 
ust.  2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625), 
która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech 
miesięcy,  i  okazywanie  na  żądanie  władz  sanitarnych, 
weterynaryjnych,  policyjnych  zaświadczenia  o  przeprowadzonym 
szczepieniu;

uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną  zgodnie  z  treścią  rozporządzenia  Ministra  Spraw 
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  28  kwietnia  2003  roku  w 
sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, 
poz. 687).

2.W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:

stały i skuteczny dozór;

niewprowadzanie  zwierząt  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  z 
wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla  zwierząt;  postanowienie 
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – 
przewodników;

niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw 
oraz piaskownic dla dzieci.

3.Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do 
tego  przeznaczonych  i  specjalnie  oznakowanych,  w  sytuacji  gdy  właściciel  ma  możliwość 
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne. 
Pies zwolniony z uwięzi musi mieć na pysku kaganiec.

4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez  psa  i  wykluczający  dostęp  osób  trzecich,  oraz  odpowiednio  oznakowaną  tabliczką  ze 
stosownym ostrzeżeniem. Pies biegający po takiej nieruchomości musi mieć na pysku kaganiec.

5.Właścicieli  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  usuwania  zanieczyszczeń  pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

6.Właściciele nie dopuszczają do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.



§ 28
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy w Zębowicach.

ROZDZIAŁ X
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej

§ 29
1.  Utrzymywanie  zwierząt  gospodarskich  jest  zabronione  na  terenach  wyłączonych  z 
produkcji  rolniczej  (zabudowy  wielorodzinnej,  użytku  publicznego),  oznaczonych  w 
miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego oraz  w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli 
zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z.2006r.Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej 
skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości,  na której 
jest prowadzona.

Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 i 2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na 
chów  wyrażą  zgodę  sąsiedzi  będący  stronami  postępowania  w  rozumieniu  Kodeksu 
postępowania administracyjnego oraz Wójt.

Prowadzący  chów  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej 
zobowiązani są przestrzegać zapisów § 7 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych,

gromadzić  i  usuwać  nieczystości,  które  nie  są  obornikiem i 
gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków, tj.: gromadzić 
je  na  nieprzepuszczalnym  podłożu  w  sposób  zgodny  z 
obowiązującymi  przepisami,  usuwać  powstające  odpady  i 
nieczystości, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu oraz 
środowiska, 

stosować nawozy naturalne zgodnie z ustawą z 10 lipca 2007r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

przekrywać  lub  wymieszać  z  glebą  nawóz  naturalny 
niezwłocznie po jego zastosowaniu,

trzymać  pszczoły  w  ulach,  ustawionych  w  odległości  co 
najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby 
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości 
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

przepędzać zwierzęta drogami publicznymi pod warunkiem, że 
będą  prowadzone  pod  dozorem  w  sposób  nie  zakłócający 
ruchu drogowego.



 

§ 30
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić4. :    

usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi 
na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych tak, żeby przez jak 
najdłuższą  część  roku  znajdowały  się  one  po  stronie  zawietrznej  względem 
obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi,

gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  oraz  nieczystości  powstających  w  związku  z 
prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, 
gleby, powietrza).

 

ROZDZIAŁ XI
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 31
1.   Właściciele  lokali  użyteczności  publicznej  zobowiązani  są  do  przeprowadzania 
deratyzacji na terenie nieruchomości.

2.   Powyższy  obowiązek,  w  odniesieniu  do  właścicieli  budynków  jednorodzinnych, 
realizowany będzie w miarę potrzeby.

§ 32
Termin  przeprowadzenia  obowiązkowej  deratyzacji  podaje  Wójt,  do  publicznej  wiadomości 
poprzez zarządzenie, lecz nie rzadziej niż dwa razy do roku: wiosną i jesienią każdego roku (w 
dniach od 01 - 31 marca i od 01 – 30 września). W przypadku występowania gryzoni deratyzację 
należy przeprowadzić doraźnie.

 

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe

§ 33
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 34
Traci moc uchwała Nr XXXIII/210/06 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 10 lutego 2006 roku w 
sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice.

§ 35
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

 

U C H W A Ł A Nr XV/108/2008
RADY GMINY ZĘBOWICE



z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii 

zaszeregowania oraz uzgodnienia z pracodawcą wartości jednego punktu w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach

 

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 214,poz.1806, 
z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz.1568 z 2004 r. Nr 102,poz.1457, z 2006 r. Mr 17, poz.128,Nr 
181,poz.1337, z 2007 r.Dz.U. Nr 48,poz.327) oraz § 2 pkt 2,§ 3 ust.4 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 
146,poz.1222, Nr 160,poz. 1343, z 2006 r. Dz.U. Nr 38,poz.261)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze w I kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia 
zasadniczego na kwotę 1,126,00 zł

§ 2

Uzgodniono z pracodawcą wartość jednego punktu, o którym mowa w tabeli punktowych 
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Zębowicach ,w wysokości 6,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Zębowic

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVII/138/2000 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 27 grudnia 2000r. w 
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości 
jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2008 roku.

 

UCHWAŁA NR XV/109/08
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.  
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006. Nr 17, poz. 128) oraz art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 
1999r.  Prawo działalności  gospodarczej  (Dz.U.  Nr  101,  poz.  1178  z  późn.  zm.),  Rada  Gminy 



Zębowice uchwala co następuje:

§1

Zwalnia  się  od  opłaty za  dokonanie  zmiany we wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorców dokonujących w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2009 r. zgodnie z § 3 
ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.  w sprawie Polskiej  Klasyfikacji 
Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885)-przeklasyfikowania według PKD 2007.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

UCHWAŁA NR XV/110/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2008r.
 

w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 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

Gminy:  Boronów,  Ciasna,  Dobrodzień,  Herby,  Kalety,  Kochanowice,  Konopiska,  Koszęcin, 
Krupski  Młyn,  Lubliniec,  Miasteczko  Śląskie,  Pawonków,  Tworóg,  Woźniki,  Zębowice  tworzą 
stowarzyszenie gmin p.n. Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne Gmin Górnej 
Małej Panwi i Górnej Liswarty”, którego statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XV/110/08
                                                                                                             Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 kwietnia 2008r.

S T A T U T
Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo – Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi 

i Górnej Liswarty”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE



§ 1
Związek Gmin „Porozumienie  Gospodarczo – Turystyczne Gmin Górnej  Małej  Panwi i  Górnej 
Liswarty”,  zwany dalej  „Związkiem”,  jest  dobrowolnym stowarzyszeniem gmin  położonych  w 
dorzeczu  Górnej  Małej  Panwi  i  Górnej  Liswarty,  działającym  na  podstawie  Prawa  o 
stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Związku jest miasto Lubliniec.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4
1. Zadaniami Związku są:
1. promocja walorów turystycznych gmin członkowskich,
2. wspólne działania na rzecz rozwoju gospodarczego gmin,
3. wspólne przedsięwzięcia w celu ochrony środowiska naturalnego,
4. nawiązywanie  współpracy  z  regionami  i  związkami  gmin  Europy oraz  międzynarodowymi 

programami,
5. wspólne działania na rzecz rozwoju kultury regionalnej,
6. reprezentowanie interesów członków Związku wobec organów władz państwowych               i 

Unii Europejskiej.

2. Zadania swe Związek zamierza osiągnąć poprzez: 
1) w zakresie rozwoju turystycznego:

a) zbudowanie bazy danych,
b) opracowanie tras turystycznych,
c) promocję tras turystycznych na rynku krajowym i międzynarodowym,
d) organizację targów turystycznych,
e) współpracę z podmiotami działającymi w sferze turystyki,
f) tworzenie infrastruktury turystycznej;

2) w zakresie rozwoju gospodarczego:
a) zbudowania banku danych,
b) stworzenie wspólnej oferty gospodarczej,
c) udział w targach krajowych i zagranicznych,
d) współpracę przy opracowaniu strategicznych planów rozwoju gmin, 
e) współpracę z podmiotami gospodarczymi, izbami gospodarczymi, itp.;

3) w zakresie ochrony środowiska:
a) wspólne opracowywanie planów rozwojowych,
b) pozyskiwanie  środków  finansowych,  w  tym  pomocowych,  dla  realizacji  inwestycji 

proekologicznych,;
4) w zakresie współpracy międzynarodowej:

a) nawiązywanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi,
b) podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych we współpracy z podmiotami zagranicznymi;

5) w zakresie kultury:



a) tworzenie ponadlokalnych ośrodków kultury,
b) wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw kulturalnych, stowarzyszeń regionalnych, itp.,
c) podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój i zachowanie rodzimej kultury,
d) organizację festiwali, przeglądów i wymiany międzynarodowej,
e) działanie na rzecz integracji społecznej;

6) w zakresie reprezentacji interesów członków Związku:
a) wymianę doświadczeń, szkolenia i seminaria,
b) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, 
c) przedstawianie wniosków, 
d) obrona interesów członków,
e) współpracę z organami administracji innych państw,
f) współpracę  z  Fundacją  Rozwoju  Śląska  i  innymi  fundacjami,  związkami  gmin, 

stowarzyszeniami, itp.

§ 5

Związek prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z 
której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych w zakresie:

1) wydawania książek promujących region, (PKD 58.11.Z),
2)      pozostałej działalności wydawniczej promujących region (PKD 58.19.Z),
3)      pozostałej  sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową wydawnictw promujących  region 

(PKD 47.99..Z),
4) pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD 85.59.B).

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU

§ 6

• Związek ma charakter otwarty, w związku z czym do Związku mogą przystępować gminy 
akceptujące cele i statut stowarzyszenia.

• Warunkiem przystąpienia do Związku jest przedstawienie przez organy wykonawcze gmin 
stosownej uchwały rady gminy.

• Członków Związku przyjmuje Zarząd Związku.

• Członkami honorowymi mogą być osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Związku.

• Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne.

§ 7
1. Członkostwo w Związku ustaje na skutek :
1) wystąpienia członka poprzez przedłożenie stosownej uchwały rady gminy,
2) wykreślenie  członka,  w  przypadku  utraty  przez  niego  uprawnień  do  zrzeszania  się 

w Związku.
2. Od decyzji o wykreśleniu ze Związku przysługuje odwołanie do Zgromadzenia    Ogólnego  w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.



3. Członkostwo honorowe w Związku ustaje na skutek: 
1) rezygnacji członka honorowego,
2) wykreślenia członka honorowego z uzasadnionych powodów uchwałą Zgromadzenia Ogólnego. 
4. Wystąpienie ze Związku następuje po upływie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia pisemnego 

wypowiedzenia  do  Zarządu  Związku  ,  licząc  od  końca  miesiąca,  w  którym  nastąpiło 
wypowiedzenie.

6. Występujący ze Związku obowiązany jest w terminie uzgodnionym z Zarządem do uregulowania 
wszystkich zobowiązań w stosunku do Związku.

6. Ustanie członkostwa stwierdza i skreślenia dokonuje Zarząd.

• Ustanie członkostwa powoduje wygaśnięcie wszystkich zobowiązań Związku wobec gminy.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8
1. Członkowie Związku mają prawo do:
1) udziału w Zgromadzeniu Ogólnym,
2) czynnego  i biernego prawa wyborczego do władz Związku,
3) podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków,
4) korzystania z pomocy Związku.
2. Członek  jest  zobowiązany urzeczywistniać  cele  Związku,  przestrzegać  postanowień  statutu, 

regulaminów i uchwał organów Związku oraz uczestniczyć w realizacji jego statutowych celów, 
w szczególności:

1)  czynnie uczestniczyć w pracach Związku,
2)   dbać o dobre imię Związku,
3)  wpłacać w ustalonym terminie składki członkowskie

§ 9
1.   Członkom honorowym Związku przysługuje :
1)  prawo  uczestniczenia  w  posiedzeniach  Zgromadzenia  Ogólnego  bez  prawa  udziału 

w głosowaniach.
2)  prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Związku.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE ZWIĄZKU

§ 10
1. Organami Związku są :

1) Zgromadzenie Ogólne,
2) Zarząd Związku,



3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja  wszystkich  władz  Związku  pokrywa  się  z  kadencją  wszystkich  władz  gmin, 

a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Związku powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy od 

daty wyborów organów gmin stanowiących.
4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz , działają władze ubiegłej kadencji.

§ 11
1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
2. Zgromadzenie Ogólne tworzą przedstawiciele gmin - członków Związku.
3. Każdej gminie przysługuje w Zgromadzeniu Ogólnym jeden głos.
4. Zgromadzenie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie.
6. Zarząd jest zobowiązany także zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne na żądanie :

1)  1/5 członków Związku,
2)  Komisji Rewizyjnej.
7. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego powinno być złożone na piśmie 

z podaniem celu jego zwołania.
8. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w wypadkach określonych w ust. 6 powinno być zwołane 

w terminie jednego miesiąca od dnia wniesienia żądania.
9. W razie niewykonania postanowień ust. 6 i ust. 8 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zwołuje 

Komisja Rewizyjna.
10. O czasie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego członkowie Związku powinni być 

zawiadomieni co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego zwołania.
11.  Członkowie  mogą  żądać  umieszczenia  dodatkowych  spraw  w  porządku  obrad  Zgromadzenia 

Ogólnego.
12. Zgromadzenie Ogólne jest zdolne do podejmowania uchwał , jeżeli uczestniczy   w nim co 

najmniej 1/2 ogółu członków.
13. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
14.  Głosowanie na Zgromadzeniu Ogólnym odbywa się jawnie,  z  wyjątkiem wyboru do władz 

Związku.
15.  Na żądanie 1/5 liczby Członków obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym zarządza się głosowanie 

tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
16.  Zgromadzenie  Ogólne  prowadzi  Przewodniczący  Zgromadzenia  lub  Wiceprzewodniczący, 

wybierani na całą kadencję tego organu.
17. Szczegółowy tryb obradowania podejmowania uchwał określa regulamin obrad Zgromadzenia 

Ogólnego.

§ 12
 Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach 

Związku , a w szczególności :
1) uchwalanie Statutu Związku i jego zmian,
2) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał   proponowanych 



przez członków Związku , Zarząd , Przewodniczącego Zarządu                         i Komisję 
Rewizyjną oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

3) wybór i  odwołanie członków Zarządu ,  Przewodniczącego Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej 
oraz uzupełnienie składu tych organów,

4) uchwalenie budżetu Związku.,
5) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
6) uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykreśleniu ze Związku,
8) podejmowanie  uchwał  w sprawie  określania  najwyższej  kwoty zobowiązań majątkowych 

zaciąganych przez Zarząd,
9) zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku.

§ 13
1.  Zarząd składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch zastępców, wybieranych 

przez Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów. 
2. Zarząd organizuje i zapewnia realizację zadań i celów Związku poprzez            podejmowanie 

wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w Statucie Związku do wyłącznej własności 
innych organów , a w szczególności :

1) wykonuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego,
2) uchwala bieżący program Związku,
3) przygotowuje projekt budżetu Związku,
4) zwołuje Zgromadzenie Ogólne Związku i ustala porządek jego obrad,
5) przyjmuje w poczet członków Związku,
6) wykreśla członków Związku,
7) jest  uprawniony  do  przyjmowania  darowizn  i  zapisów,  zaciągania  pożyczek,  emitowania 

i  nabywania obligacji  i  papierów wartościowych do wartości określonej  przez Zgromadzenie 
Ogólne.

3.  Zarząd może powoływać komisje  i  zespoły problemowe do realizacji   zadań  Związku.  Do 
udziału w ich pracach mogą być powoływane osoby spoza władz Związku.

4.  Oświadczenie  woli  w  zakresie  praw i  obowiązków  majątkowych  składają  dwaj  członkowie 
Zarządu w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

5. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności   co najmniej 

połowy jego składu.
7.  Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określa regulamin

§ 14
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne 

zwykłą większością głosów.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu oraz zgodności jego działań 



z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej składu.
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji  w Zarządzie lub ze 
stosunkiem pracy ze Związkiem.

6. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za 
przestępstwo z winy umyślnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK ZWIAZKU

§ 15
1. Majątek  Związku  stanowią  nieruchomości  ,  ruchomości  ,  prawa  ,  gotówka   i  papiery 

wartościowe nabyte przez Związek.
2. Fundusze Związku tworzone są :
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn , spadków i zapisów,
3) z dochodów z majątków Związku oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
4) z ofiarności publicznej.
3. Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w 

dyspozycji Związku.
§ 16

• Likwidacja Związku wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Związku przy 
udziale 3/4 członków.

• Majątek Związku ulegnie podziałowi pomiędzy wszystkich członków                                w 
stosunku proporcjonalnym do wkładów wniesionych przez nich do Związku w okresie  jego 
działalności.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie  unormowanych  niniejszym Statutem obowiązują  przepisy ustawy z dnia  8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i 
przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 z późn. zm.).



U C H WA Ł A  N R  X V I /112/2008

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację inwestycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ”c” i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217 i 1218,  
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada  Gminy  Zębowice  postanawia  zaciągnąć  w  2008  r.  długoterminowy  kredyt
w  wysokości  725  000  zł  (słownie:  siedemset  dwadzieścia  pięć  tysięcy  złotych)  
na realizację inwestycji:
• Przebudowa dróg wewnętrznych w:
• Kadłubie Wolnym i Poczołkowie – nr dz. 759, 721, 726 k. m. 2 i 376/60 k.m.1,
• Osiecku – nr dz. 257/149, 338/109 k.m. 1,
• Osiecku – nr dz. 255/91, 338/109 k. m. 1,
• Osiecku – 260/115, 338/109 k. m. 1,
• Poczołkowie – nr dz. 359/72, 75, 376/60, 38, 242/23 k. m. 1,
• Pruskowie – nr dz. 33 k. m. 1,
• Siedliskach – nr dz. 119, 124, 126, 38 k. m. 1,
• Zębowicach – nr dz. 373/5 k. m. 15, 
• Zębowicach – nr dz. 770 k m. 15)

2. Ustala się następujący harmonogram spłat kredytu:
 w roku 2009 –  181 250 zł
 w roku 2010 –  181 250 zł
 w roku 2011 –  181 250 zł
 w roku 2012 –  181 250 zł

2. Kredyt  zabezpieczony  będzie  w  formie  weksla  in  blanco  na  zasadach  określonych
w deklaracji od weksla.

§ 2

Spłata  kredytu  nastąpi  z  dochodów  własnych  gminy,  tj.  z  wpływów  z  podatku  
od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.



§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/113/2008
Rady Gminy Zębowice

  z dnia 20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/94/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałania alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r, Nr 70, poz. 473/  oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U.  Nr 180, poz. 1493/ Rada 
Gminy Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

W  załączniku  do  uchwały  Rady  Gminy  Zębowice  Nr  XIII/94/08  z  dnia  30  stycznia  2008r. 
w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008, harmonogram wydatków 
na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz 
Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  w Gminie Zębowice  na rok 2008 otrzymuje brzmienie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr XVI/113/2008

Rady Gminy  Zębowice
z dnia  20 czerwca 2008 r.

Harmonogram wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Narkomanii  oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w  Gminie Zębowice  na 2008r. 

Planowane dochody: 46 000 zł

Lp Planowane zadania Koszt  w PLN
1. Prowadzenie profilaktyki i dział. edukacyjnej 

w szkołach.
1 400



2. Realizacja programów ochrony ofiar przemocy - 
psycholog.

1 000

3. Wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego 
czasu dla dzieci i młodzieży. 

4 000

4. Edukacja publiczna – ulotki, poradniki, broszury. 300
5. Zorganizowanie letniego  wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży. 
7 430

6. Dofinansowanie do Przychodni Odwykowej 
(Olesno, Ozimek).                          

3 800

7. Działalność kulturalna na rzecz społeczeństwa 
gminy, propagująca zdrowy styl życia. 

13 770

8. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia świetlic 
wiejskich.

1 000

9. Współpraca z Policją.                  2 000
10. Wynagrodzenie za badanie sądowo – psychiatryczne 

i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu oraz wskazanie  typu placówki leczniczej.   

2 000

11. Wynagrodzenie Komisji. 5 000
12. Dofinansowanie Akcji Pomocy Osobą 

Niepełnosprawnym.
800

13. Szkolenia dla GKRPA, nauczycieli,  sprzedawców. 1 000
14. Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania 

narkomanii w gminie.
2 500

RAZEM 46 000

Uchwała Nr XVI/114/2008
Rady Gminy Zębowice

  z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 
9.1.1. - „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu 

Operacyjnego   Kapitał   Ludzki  2007 – 2013.

           Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1

Gmina Zębowice przystępuje do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 - „Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki 2007 – 2013.

§ 2

Gmina  Zębowice zabezpieczy w budżecie środki na realizację projektu.

§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/115/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia  20 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania   9.1.2 – 
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”  
Programu   Operacyjnego   Kapitał   Ludzki 2007 – 2013.

           Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1

Gmina Zębowice przystępuje do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 - „Wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenie różnic 
w jakości usług edukacyjnych”  Programu   Operacyjnego   Kapitał  Ludzki 2007 – 2013.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVI/116/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do realizacji projektu w ramach Poddziałania   5.2.1 – 
„ Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”  

Programu  Operacyjnego   Kapitał   Ludzki 2007 – 2013.

           Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zębowice uchwala, co 
następuje:

§ 1



Gmina Zębowice  przystępuje  do realizacji  projektu:  Wzmocnienie   potencjału samorządowego 
gmin  Doliny  Małej  Panwi  w  ramach  Poddziałania   5.2.1  –  „Modernizacja  zarządzania  w 
administracji samorządowej”  Programu   Operacyjnego   Kapitał   Ludzki 2007 – 2013.

§ 2

Gmina Zębowice zabezpieczy w budżecie środki na realizację projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XVI/117/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia  20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zębowice 
na lata 2008 – 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2  pkt  2     lit. b rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
pomocy finansowej  w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38,          poz. 220), po rozpatrzeniu załącznika 
nr 2 do „Planu Odnowy  Miejscowości Zębowice na lata 2008 – 2013” przyjętego przez Zebranie 
Wiejskie Sołectwa Zębowice, Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr XV/106/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie 
zatwierdzenia  „Planu Odnowy Miejscowości  Zębowice na lata  2008 – 2013” w ten sposób, że 
dotychczasowy załącznik  oznacza  się  jako  „nr  1”  i  dodaje  się  załącznik  „nr  2”  w  brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/117/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia  20 czerwca 2008 r



4.1 Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w latach 2008-2014

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego

Lp Nazwa 
projektu 
przedsięwzi
ęcia jakie 
wykonamy/
plan.

Cele jakie 
chcemy 
osiągnąć, by 
urzeczywistnić 
wizje rozwoju 
naszej wsi. 

Przeznaczenie Harmonogram 
realizacji.

Kwota końcowa 
i źródło jej 
pozyskania 
(koszty 
szacunkowe)

1. Reklama 
promująca 
wieś 
„ Na grzyby, 
na ryby i …”

Wypromowanie 
wsi jako miejsca 
turystycznego.

- Zwiększenie 
atrakcyjności 
miejscowości.
- Poszerzenie 
oferty 
turystycznej.

2008-2014 5 000 PLN 
środki własne

2. Renowacja 
pomnika Jan 
Nepomucena 
i 
uporządkowa
nie terenu 
wokół niego.

Ochrona 
zabytków, 
poprawa 
wizerunku 
infrastruktury 
o znaczeniu 
historycznym.

- Troska o 
infrastrukturę 
zabytkową.
- Zwiększenie 
atrakcyjności 
miejscowości. 

2008-2014 20 000 PLN
- 17 500 PLN
PROW 2007-
2013
- 2 500 PLN 
wkład własny 
beneficjenta.

3. Przejęcie 
stawu w ręce 
Stowarzysze
nia Rozwoju 
Wsi 
Zębowice.

Poprawa 
wizerunku 
infrastruktury o 
znaczeniu 
turystycznym.

- Zwiększenie 
atrakcyjności 
miejscowości.
- Poszerzenie 
oferty 
turystycznej.
- Poprawa 
wizerunku wsi.

2008-2014 60 000 PLN
- 45 000 PLN
PROW 2007-
2013
- 15 000 PLN      
wkład własny 
beneficjenta.

4. Promocja 
Gminnej 
Izby 
Regionalnej i 
dziedzictwa 
historyczno 
– 
kulturalnego.

Troska o 
infrastrukturę 
o znaczeniu 
historycznym 
i zabytkowym.

- Zwiększenie 
atrakcyjności 
wsi.
- Poszerzenie 
oferty 
turystycznej.
- Promocja 
gminy w 
regionie.

2008-2014 10 000 PLN 
środki własne
beneficjenta.

5. Imprezy 
kulturalne 
integrujące 
społeczność 

Kultywowanie 
tradycji 
i obyczajów, 
pełna integracja 

- Wyzwolenie 
lokalnych 
inicjatyw.

2008-2014 - 5 000 PLN 
środki własne.



lokalną 
/zgodnie  z 
harmonogra
mem 
imprez/.

wielokulturowe
go środowiska.

4.2 Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i  przedsięwzięć aktywizujących społeczność 
lokalną w latach 2008-2014

Standard i jakość życia

Lp Nazwa 
projektu 
przedsięwzi
ęcia jakie 
wykonamy/
plan.

Cele jakie 
chcemy 
osiągnąć, by 
urzeczywistnić 
wizje rozwoju 
naszej wsi. 

Przeznaczenie Harmonogram 
realizacji.

Kwota końcowa 
i źródło jej 
pozyskania 
(koszty 
szacunkowe)

1. Budowa 
boiska 
sportowego 
za 
budynkiem 
OSP.

Podniesienie 
jakości życia 
w miejscowości.

- Wzbogacenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej.
- 
Zagospodarowa
nie przestrzeni 
publicznej.

2008-2014 125 000 PLN
- 90 000 PLN
PROW 2007-2013
- 35 000 PLN 
środki własne

2. Budowa 
boiska do 
piłki 
plażowej 
oraz kortu 
tenisowego.

Podniesienie 
jakości życia 
w miejscowości.

- Wzbogacenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej.
- Poszerzenie 
oferty 
turystycznej.

2008-2014 100 000 PLN
- 75 000 PLN
PROW 2007-2013
- 25 000 PLN 
środki własne

3. Rozbudowa 
placu zabaw 
zgodnie  z 
Projektem 
Zagospodaro
wania 
Wybranej 
Części Wsi 
Zębowice, 
opracowany
m przez 
Akademię 

Podniesienie 
jakości życia 
w miejscowości.

- Poprawa 
wizerunku wsi.
- Podniesienie 
estetyki 
miejscowości.
- Miejsce 
spotkań i zabaw 
najmłodszych 
mieszkańców 
Zębowic.

2008-2014 40 000 PLN
- 25 000 PLN
PROW 2007-2013
- 15 000 PLN 
środki własne



Rolniczą we 
Wrocławiu. 

4. Wytyczenie 
ścieżek 
rowerowych.

Poprawa 
infrastruktury 
o znaczeniu 
turystycznym. 

- Wzbogacenie 
infrastruktury 
rekreacyjnej.
- Poszerzenie 
oferty 
turystycznej.

2008-2014 50 000 PLN
- 35 000 PLN
PROW 2007-2013
- 15 000 PLN 
środki własne

5. Budowa 
parkingu 
przed 
ośrodkiem 
zdrowia.

Podniesienie 
jakości życia 
w miejscowości.

- Poprawa 
wizerunku wsi.
- Wzbogacenie 
infrastruktury 
lokalnej.

2008-2014 75 000 PLN
- 50 000 PLN
PROW 2007-2013
- 25 000 PLN 
środki własne

6. Zagospodaro
wanie 
przestrzeniu 
publicznej 
centrum wsi.

Podniesienie 
jakości życia 
w miejscowości.

- Poprawa 
wizerunku wsi.
- Wzbogacenie 
infrastruktury 
lokalnej.
- Podniesienie 
estetyki 
miejscowości.

2008-2014 300 000 PLN
- 225 000 PLN
PROW 2007-2013
- 75 000 PLN 
środki własne

Uchwała Nr XVI/118/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zębowice do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/oraz art. 15 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 
2007 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  /Dz. U. Nr 64 poz. 427/ Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Zębowice przystępuje jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów”.

§ 2

Gminę Zębowice w Stowarzyszeniu reprezentować będzie  Pan Waldemar Czaja  –  Wójt  Gminy 
Zębowice.

§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr XVI/119/2008
RADY GMINY  ZĘBOWICE
z dnia 20 czerwca 2008 roku

w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia 
wartości jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach i w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) w związku z §2 pkt 2 oraz § 3 ust.4 rozporządzenia 
Rady  Ministrów  z  2  sierpnia  2005  roku  w  sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U Nr 146,poz1222 pózn .zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w  I kategorii zaszeregowania , określone w tabeli 
miesięcznej  kwot  wynagrodzenia  zasadniczego,  dla  pracowników  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w Zębowicach i  Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Wodociągów w Zębowicach  w 
kwocie 800 złotych

§ 2

 Ustala  się  z  pracodawcą  wartości  jednego  punktu  w  tabeli  punktowych  rozpiętości  dla 
poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  w   Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w 
Zębowicach i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach  w kwocie  5.50zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Tracą moc:
1) uchwała Nr XV/108/2008 Rady Gminy Zębowice  z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia z pracodawcą wartości 
jednego punktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach.
2) uchwała Nr VII/44/2003 Rady Gminy Zębowice z 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia 
najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  oraz  wartości  jednego 
punktu w złotych dla potrzeb określenia wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach.

§ 5



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2008 roku.

Załącznik do Uchwały NrXVI/119/2008
Rady Gminy w Zębowicach

z dnia 20.06.2008 roku.

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, ustalonych dla poszczególnych 
kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zębowicach i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociagów w Zębowicach.

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I                                     800,00   -       910,00  
II                                     915,50   -       992,50     
III     998,00   -     1075,00
IV                                    1080,50   -    1157.50
V                                    1163,00   -    1240,00
VI                                    1245,50   -    1322,50 
VII                                    1328,00   -    1405,00
VIII                                    1410,50   -    1487.50
IX                                    1493,00   -    1570,00
X                                    1575,50   -    1680,00
XI                                    1685,50   -    1790,00
XII                                    1795,50   -    1900,00
XIII                                    1905,50   -    2100,00
XIV                                    2015,50 -      2120,00
XV                                    2125,50  -     2230,00
XVI                                    2235,50  -     2340,00 
XVII                                    2345,50  -     2450,00
XVIII                                    2455,50  -     2560,00
XIX                                    2565,50  -     2670,00
XX                                    2675,50  -     2807,50
XXI                                    2813,00  -     2945,00

        

Uchwała Nr XVI/120/2008

Rady Gminy Zębowice
z dnia  20 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie 



przyjęcia Strategii Rozwoju, Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice  z  dnia  02 grudnia 2004r.  w 
sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice tabela na stronie 183 w części  III  Planu Rozwoju Lokalnego 
otrzymuje brzmienie:

Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013

Nazwa inwestycji
Termin 

realizacji
Szacunkow
a wartość 

w PLN

Źródła finansowania

Gmina 
Zębo
wice

Unia 
Europejska

Inne 
źródła 

Uwagi 
(dot. 

inwestycji
)

1 2 3 4 5 6 7
Remont części dachu na 
budynku Gimnazjum  w 
Zębowicach,

Remont dachu na budynku 
Gimnazjum  w 
Zębowicach,

2004

2006

70 082

56 421

70 082

31 641

-

-

-

24 780 2 

zrealizow
ana

zrealizow
ana

Remont budynku OSP 
w Kadłubie Wolnym.

2004-2005 88 473 38 473 - 50 000 1 zrealizow
ana

Remonty  Szkół 
Podstawowych: 
- przebudowa budynku 
w Zębowicach, 
- remont dachu budynku 
w Radawiu,
- ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
wraz z tynkiem            w 
Zębowicach,
- ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku 
wraz z tynkiem w 
Radawiu,
- wymiana okien w 
Radawiu.

2004-2005

2006

2006-2013

2006-2013

2006-2013

849 728

27 783

77 072

111 892

60 642

789 228

15 581

17 072

21 892

10 642

-

-

-

-

-

60 500 2

12 202 2

40 000
20 000 

40 000
50 000

20 000
30 000

zrealizow
ana

zrealizow
ana

Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w 
Kadłubie Wolnym.

2004-2005 170 347 32 109 - 138 238 3 zrealizow
ana

Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w 
Zębowicach (Nowa Wieś).

2004-2006 348 879 152 229 - 196 668 3 zrealizow
ana

Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w 

2004-2006 298 003 127 017 - 170 986 3 zrealizow
ana



Radawiu.
Budowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych 
Zębowice- Osiny.

2004-2006 346 395 155 785 - 190 610 3 zrealizow
ana

Remont budynku Urzędu 
Gminy  w Zębowicach:

- remont dachu, wymiana 
okien,

- remont klatki schodowej,

2004

2007-2008

160 000

72 956

160 000

72 956

-

-

-

-

zrealizow
ana

Zakup i instalacja 
urządzeń informatycznych 
dla Urzędu Gminy w 
Zębowicach.

2004-2007 77 689 22 276 55 413 zrealizow
ana

Zadania realizowane w 
ramach „Odnowy wsi”:

- projekty,
- „Kształtowanie 
infrastruktury centrów wsi 
Zębowice, Kadłub Wolny, 
Radawie na potrzeby 
kulturalno – sportowe 
mieszkańców”.

2008-2013
2008-2009

30 000
510 000

-
127 500

-
382 500 9

-
-

Przebudowa strażnicy OSP

i DFK Radawie,
- projekt

2006-2013 170 000

10 200

70 000

-

-

-

100 000

-

Remont strażnicy OSP 
Łąka.

2006-2013 7 000 - - -

Przebudowa  Domu 
Mniejszości w Kniei,
- projekt,

2006-2013 50 000

3 000

- - 50.000 1

Remont strażnicy OSP 
Zębowice, 

- naprawa dachu, 

2005-2013

2006

21 000

3 696

21 000

-

-

-

-

- zrealizow
ana

Budowa mieszkań 
socjalnych.

2010-2013 300 000 90 000 - 210 000

Modernizacja oświetlania 
ulic na terenie gminy 
Zębowice,
- projekt 

2007-2008

2005

450 525

7 320

450 525

7 320

-

-

-

-

zrealizow
ana

zrealizow
ana

Opracowanie projektu i 
budowa sieci ścieżek 
rowerowych: 
- oznakowanie sieci 
ścieżek rowerowych,
 - dokumentacja 
techniczna oznakowania 
sieci ścieżek rowerowych,

2010-2013

2010-2013

2006

150 000

65 718

13 294

38 000

16 429,5

3 323,5

112 000 9

49 288,5 9

9 970,5 9

-

-

- zrealizow
ana



Budowa dróg:
- transportu rolnego,
- gminnych,
- wewnętrznych,

2006-2013 4 056 550
699 755

1 392 845
1 963 950

209 926,5
1 114 276
1 571 160

-
489.828,53

278 569
392 790

Kanalizacja gminy 
Zębowice:
- projekt koncepcji 
sanitarnej,
- finansowa analiza 
porównawcza wariantów 
odbioru  i oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
Gminie Zębowice,

Budowa przydomowych 
oczyszczalni:
- dokumentacja 
projektowo – koncepcyjna,

2006

2007

2008-2013

2008

12 200

7 320

4 000 000

60 000

12 200

7 320

1 000 000

60 000

-

-

3 000 000 9

-

 

-

-

-

-

zrealizow
ana

zrealizow
ana

Budowa sieci 
wodociągowej            z 
pompownią wody dla wsi 
Osiecko. Budowa 
zbiornika wyrówn. wody 
w Kadłubie Wolnym Vu 

=200 m
3

- projekt,

2008-2010

2004-2005

1 000 000

  

35 651

750 000

 

35 651

250 000 9

-

-

- zrealizow
ana

Rekultywacja wysypiska 
śmieci w Zębowicach 
(Malinów),
- projekt,

2009-2013

2007

300 000

24 400

90 000

24 400

210 000 10

-

-

- zrealizow
ana

Budowa hali sportowej 
wraz       z łącznikiem do 
Szkoły Podstawowej w 
Zębowicach:
- koncepcja, 
- projekt,

2008-2013

2007
2008

6 500 000

32 070
134 200

695 490

 

1 990 26010

 
3 980 5208

1  Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, 
2   Refundacja Kontrakt Wojewódzki,
3 Fundusz  Ochrony Gruntów Rolnych,
4  Bank Ochrony Środowiska,
5 Sektorowy Program Operacyjny,
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
7 Fundusz Spójności  (TRIAS),
8 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U  C  H  W  A  Ł  A   N R  X V I I / 1 2 1 / 2 0 0 8

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  4  i  art.  61   ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i   Nr 162,  poz.  1568,  z  2004 r.  Nr  102,  poz.  1055 i   Nr  116,  poz.  1203,  z  2005 r.  Nr  172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.  
Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974  i  Nr  173,  poz.  1218)  oraz  art.  165  i  184  ustawy  
z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  2104,  
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.  Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217 i 1218,  
Nr  187,  poz.  1381  i  Nr  249,  poz.  1832  oraz  z  2007  r.  Nr  82,  poz.  560,  Nr  88,  poz.  587,  
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 53 476 zł:
• dochody bieżące w wysokości 53 476 zł:

1.    Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 000 zł
Rozdział – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 10 000 zł.
§ 031 – Podatek od nieruchomości – 10 000 zł
2.   Dział 852- Pomoc społeczna – 3 402 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 3 402 zł
§ 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin) – 3 402 zł.
3.   Dział – 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 40 074 zł
Rozdział – 85395 – Pozostała działalność – 40 074 zł
2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 38 058 zł
2009 -  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 2 016 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 21 973 zł:
3. dochody majątkowe w wysokości 21 973 zł: 
1.   Dział 600 – Transport i łączność 21 973 zł
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 21 973 zł
§ 6260 -Dotacje otrzymane z  funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- 21 973 zł

§ 2



W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 164 676 zł:
• na zadania własne – 164 176 zł:

1.   Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 2 000 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność 2 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2 000 zł
2.   Dział 600 – Transport i łączność – 51 000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 51 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 42 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń  8 500 zł.
3.   Dział 750 – Administracja publiczna – 5 000 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5 000 zł
4.    Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 700 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 700 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 700 zł
5.   Dział 801- Oświata i wychowanie 44 500 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – 4 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4 500 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja 40 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 32 000 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjny jednostek budżetowych – 8 000 zł (zakup ogrodzenia )
6.   Dział 852 – Pomoc społeczna – 13 402 zł
Rozdział – 85295 – Pozostała działalność – 13 402 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 3 402 zł
- dotacja dla Gminy Strzelce Opolskie  – 3 000 zł
- dotacja dla Gminy Ujazd – 7 000 zł
7.   Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 40 074 zł
Rozdział – 85395 – Pozostała działalność – 40 074 zł (realizacja przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zębowicach  Projektu systemowego: „Wykorzystaj swoją szansę  - program aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 8 323 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 31 751 zł
8.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 500 zł
Rozdział – 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1 500 zł
9.   Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 000 zł
Rozdział – 92195 – Pozostała działalność – 6 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 6 000 zł

• na zadania zlecone – 500 zł
1. Dział 852- Pomoc społeczna
Rozdział  85212  –  Świadczenia  rodzinne,  zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 500 zł
ZMNIEJSZENIA  w wysokości 133 173 zł:

• na zadania własne w wysokości 132 673 zł:
1.    Dział 600 – Transport i łączność – 38 973 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 17 000 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego – 17 000 zł



Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 21 973 zł
§  6050  –  Wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  –  21 973  zł  (budowa  drogi  
w Kadłubie Wolnym – nr dz. 917 (1km.2) – 21 973 zł )
2.   Dział 710 – Działalność usługowa – 47 000 zł
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowanie przestrzennego – 47 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 47 000 zł
3.    Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 700 zł
Rozdział  –  75647  -  Pobór  podatków,  opłat  i  niepodatkowych  należności  budżetowych  
– 700 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 700 zł
4.   Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44 500 zł
Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe – 40 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 32 000 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – 4 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4 500 zł
5.   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 500 zł
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 1 500 zł

• na zadania zlecone w wysokości 500 zł
7. Dział 852 – Pomoc społeczna – 500 zł
Rozdział  85212  –Świadczenia  rodzinne,  zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – 500 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 500 zł

             § 3

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

• dochody – 8 616 092,41 zł
• przychody –    2 247 701,95 zł
• wydatki –      10 547 930,36 zł
• rozchody –         315 864,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR XVII/122/2008

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 18 sierpnia 2008 r. 



w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Zębowice 
za 2007 r. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717  
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055    i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138,  poz.  974   i  Nr  173,  poz.  1218  )  i  art.  63,  ust.4  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o 
rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76 poz. 694) oraz § 16 ust. 2 i § 19 ust. 5 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora  finansów  publicznych  (Dz.  U.  Nr  142  poz.  1020)  Rada  Gminy  Zębowice  uchwala,  co 
następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gminy Zębowice za 2007 rok, 
które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XVII/123/08
         Rady Gminy  Zębowice 

z dnia  18 sierpnia 2008 r.
                                        

w sprawie zbycia nieruchomości .

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 9 lit.  „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,       Nr 
113, poz. 984,   z 2003 r. Nr 214, poz. 1806,   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, 
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 
2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr  138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 
130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 
220, poz. 1601 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 
59, poz.369) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy do  sprzedaży  w drodze przetargowej działki  niezabudowanej nr 
245/25 z  k.m. 2  o pow.  0,1305 ha, położonej w obrębie wsi  Łąka.  

§ 2.



Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała  Nr XVII/124/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia  18 sierpnia 2008r.

w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z   2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,       Nr 113, poz. 984,  
z 2003r. Nr 214, poz. 1806,   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271,  Nr 
102,  poz. 1055,  Nr 116,  poz. 1203,  Nr 214,  poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 
17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.  Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218) i  art.  11 i  art. 25  ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  z 2005 r. Nr 281, poz.  2782,  Nr 130,  poz. 
1087,  Nr 169,  poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456,  Nr 104,  poz. 708,  Nr 220,  
poz. 1601, 1600  oraz  z  2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218)     Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na  nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej, na rzecz Gminy Zębowice prawa 
własności  nieruchomości   gruntowej  o  powierzchni  0,0370  ha  powstałej  w   wyniku  podziału 
działek nr  53 o pow. 0,2990 i  działki  nr196/49 o pow. 0,1760,  położonych we wsi  Zębowice. 
Powstała w wyniku podziału działka stanowić będzie  drogę transportu rolnego. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVII/125/08
Rady Gminy Zębowice

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  9  lit.  a  i  art.  40 ust.  2  pkt  3  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:
                                               

Postanowienie ogólne
                                                  

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Radzie, rozumie się przez to Radę Gminy Zębowice, 
natomiast gdy mowa jest o Wójcie, rozumie się przez to Wójta Gminy Zębowice.

Zasady nabywania nieruchomości

§ 2.

Czynności związane z nabywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

§ 3.

Wójt nie może jednak bez zgody Rady nabywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 
50 000 PLN.

§ 4.

Z  wyłączeniem   sytuacji  gdy  przepisy  szczególne  przewidują  taki  obowiązek,  nabycie 
nieruchomości  następuje  w  szczególności  dla  realizacji  celów  publicznych,  realizacji  zadań 
własnych gminy, jak i wówczas, gdy przemawia za tym interes gminy.

§ 5.

Przed nabyciem nieruchomości zobowiązuje się Wójta do ustalenia, czy nieruchomości mające być 
przedmiotem  nabycia  nie  są  obciążone  hipotekami  przekraczającymi  ich  wartość  oraz 
służebnościami uniemożliwiającymi ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
W takim przypadku decyzję o nabyciu nieruchomości podejmuje Rada.

§ 6.

Cena nabywanej  nieruchomości  powinna  być  porównywalna  z  cenami  stosowanymi  w obrocie 
wolnorynkowym.

§ 7.

W  uzasadnionych  przypadkach  można  nabyć  za  cenę  wyższą  niż  cena  określona  w  §  6. 
nieruchomości  niezbędne  dla  realizacji  zadań  koniecznych  dla  prawidłowego  funkcjonowania 
gminy, jeżeli nieruchomości te nie mogą stanowić przedmiotu wywłaszczenia.

Zasady zbywania nieruchomości

§ 8.

Czynności ze zbywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

§ 9.



Wójt  nie  może jednak bez zgody Rady zbywać nieruchomości,  których cena przekracza kwotę 
50 000 PLN.

§ 10.

Zbycie nieruchomości może nastąpić, jeżeli nieruchomość nie jest potrzebna do realizacji celów 
publicznych, zadań własnych gminy lub gdy jej zbycie leży w interesie gminy.

§ 11.

Oprócz  ceny  sprzedaży  nabywca  ponosi  następujące  koszty  przygotowania  nieruchomości  do 
zbycia:

• opłaty sądowe, notarialne i inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości,
• koszt  wyceny nieruchomości,  a  w przypadku gdy zbywany jest  lokal  mieszkalny,  koszt 

sporządzenia dokumentacji do zaświadczenia o samodzielności lokalu,
• opłaty za wypis z ewidencji gruntów,
• w  przypadku  zbywania  lokalu  mieszkalnego  –  koszty  podziału  geodezyjnego 

proporcjonalnie do nabywanych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Zasady obciążania nieruchomości

§ 12.

Wójt  ma  prawo obciążać  nieruchomość  stanowiącą  mienie  komunalne  ograniczonymi  prawami 
rzeczowymi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

§ 13.

Z  tytułu  ustanowienia  służebności  pobiera  się  wynagrodzenie,  z  wyjątkiem  ustanowienia 
służebności:
1)  w  przypadku  gdy  nieruchomość  została  zbyta  przez  Skarb  Państwa  lub  gminę  bez 
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,
2) w sytuacji wzajemnego ich ustanawiania,
3) w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości zbywanej przez gminę,
4) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 14.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 13., określa Wójt na podstawie wartości ustalonej w 
operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz kosztów poniesionych przez gminę 
w związku z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.  Wynagrodzenie to będzie płatne na rzecz 
gminy  jednorazowo  lub  maksymalnie  w  pięciu  oprocentowanych  ratach  rocznych  przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski.
                                                        

§ 15.

W przypadku gdy działka na całej szerokości przylegającej do drogi jest zabudowana budynkiem i 
nie ma możliwości wjazdu samochodem na zaplecze budynku, jest zaś możliwe jedynie przejście 
przez  budynek,  przyjmuje  się,  że  nieruchomość  posiada  dostęp  do  drogi  publicznej.  W takim 
przypadku  ustanowienie  służebności  przejazdu  następować  będzie  odpłatnie  na  zasadach 



określonych w § 14.

Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony.

§ 16.

Wójt może przeznaczyć do dzierżawy lub najmu nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeżeli 
nie  jest  ona potrzebna do realizacji  celu publicznego,  a  jej  wydzierżawienie  lub wynajęcie  jest 
ekonomicznie uzasadnione.

§ 17.

Nieruchomości oddawane są w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba że Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi 
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia tych umów.

§ 18.

Wójt  może  wydzierżawić  lub  wynająć  nieruchomość  stanowiącą  mienie  komunalne,  gdy 
po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat  strony  zawierają  kolejne  umowy,  których 
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

§ 19.

Ustala się minimalną miesięczną stawkę netto czynszu za dzierżawę lub najem 1 m2  gruntu pod 
działalność gospodarczą:

• przy  powierzchni  do  1000  m2  –  w  wysokości  równowartości  stawki  podatku  od 
nieruchomości  ustalanej  w  danym roku  za  1  m2  powierzchni  gruntu  na  cele  związane 
z działalnością  gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, 

• przy powierzchni od  1000 m2 do 5000 m2 – w wysokości 1/2 stawki określonej w pkt. 1,
• przy powierzchni od 5000 m2 – w wysokości ¼ stawki określonej w pkt. 1.

                                                              
§ 20.

Ustala  się  minimalną  roczną  stawkę  netto  czynszu  za  dzierżawę  lub  najem  1  ha  gruntów 
wykorzystywanych  rolniczo  zgodnie  z  ilością  kwintali  żyta  z  1  ha  gruntu,  z  uwzględnieniem 
rodzaju i klasy gruntów oraz średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego, następująco:

• rola klasy III i wyższej – 4 kwintale,
• rola klasy IV – 3 kwintale,
• rola klasy V -  2,5 kwintala,
• rola klasy VI – 2 kwintale,
• użytki zielone – 1,5 kwintala.
• nieużytki -        0,5 kwintala

§ 21.

1. Ustala się minimalną miesięczną  stawkę netto czynszu  dzierżawnego lub najmu 1 m2:
• gruntu  pod  garażem  –  w  pięciokrotnej  wysokości  stawki  określonej  w  §  19  pkt  1 

miesięcznie,
• gruntów przeznaczonych na sport i rekreację – w wysokości stawki określonej w § 19 pkt 1 



rocznie,
• gruntów  zajętych  na  czas  realizacji  inwestycji   -  w  pięciokrotnej  wysokości  stawki 

określonej w § 19 pkt 1 miesięcznie,
• garaży – w dziesięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 19 pkt 1 miesięcznie,
• lokali użytkowych – w trzykrotnej wysokości stawki określonej w § 19 pkt 1 miesięcznie.

2. Z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą nie pobiera się czynszu 
od:
1) stowarzyszeń, w tym odnowy wsi, kół gospodyń wiejskich i kół mniejszości narodowych  oraz 
ludowych klubów sportowych,
 2) jednostek ochotniczych straży pożarnych.

§ 22.

Za zgodą Wójta nie pobiera się czynszu za grunty wydzierżawione lub wynajęte na zorganizowanie 
imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, charytatywnych i festynów.

Przepisy końcowe

§ 23.

Tracą moc:
• uchwała Nr X/71/95 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie określenia 

zasad zarządu mieniem gminy,
• uchwała Nr XXII/143/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad 

wydzierżawiania  i  wynajmowania  lokali  użytkowych  stanowiących  własność  gminy 
Zębowice,

• uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami.

§ 24.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.         

       

U C H WA Ł A  N R  X V I I / 1 3 0 / 2 0 0 8

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na realizację zadania w zakresie odbudowy 
infrastruktury komunalnej i gospodarczej

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  i  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 



558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i   Nr 162,  poz.  1568,  z  2004 r.  Nr  102,  poz.  1055 i   Nr  116,  poz.  1203,  z  2005 r.  Nr  172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z 
dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217 i 
1218,  Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Zębowice bezzwrotnej pomocy  finansowej Gminie Ujazd  z 
przeznaczeniem   na   realizację  zadania  w  zakresie  odbudowy  infrastruktury  komunalnej  i 
gospodarczej.

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2008 r. w wysokości 7 000 zł.

§ 3

1.  Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  oraz  przeznaczenie  i  zasady 
rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Ujazd, a Gminą Zębowice. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy z Burmistrzem  Ujazdu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

U C H WA Ł A  N R  X V I I / 1 3 1 / 2 0 0 8

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie  na realizację zadania 
w zakresie odbudowy infrastruktury komunalnej i gospodarczej

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  i  art.  18  ust.  1  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717



i   Nr  162,  poz.  1568,  z  2004 r.  Nr  102,  poz.  1055 i   Nr  116,  poz.  1203,  z  2005 r.  Nr  172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z 
dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,
poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,  Nr 170, poz. 1217 i 
1218,  Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Zębowice bezzwrotnej pomocy  finansowej Gminie Strzelce 
Opolskie   z    przeznaczeniem   na   realizację  zadania  w  zakresie  odbudowy  infrastruktury 
komunalnej i gospodarczej.

§ 2

Pomoc finansowa , o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu na 2008 r. w wysokości 3 000 zł.

§ 3

1.  Szczegółowe  warunki  udzielenia  pomocy  finansowej  oraz  przeznaczenie  i  zasady 
rozliczania  środków  określone  zostaną  w  umowie  pomiędzy  Gminą  Strzelce  Opolskie,  
a Gminą Zębowice. 

2. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania stosownej umowy z Burmistrzem  Strzelec 
Opolskich.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

U C H WA Ł A   N R  X V I I I / 1 3 2 / 2 0 0 8

Rady Gminy Zębowice 

z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  4  i  art.  61   ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 
558,  Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  poz.  1271  i  Nr  214,  poz.  1806,  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717
i   Nr  162,  poz.  1568,  z  2004 r.  Nr  102,  poz.  1055 i   Nr  116,  poz.  1203,  z  2005 r.  Nr  172,



poz.  1441 i  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17,  poz. 128 i  Nr 181, poz.  1337 oraz z 2007 r.
Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974  i  Nr  173,  poz.  1218)  oraz  art.  165  i  184  ustawy
z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  249,  poz.  2104,
Nr 169, poz.  1420,  z 2006 r.  Nr 45,  poz.  319,  Nr 104, poz.  708,   Nr 170,  poz.  1217 i  1218,
Nr  187,  poz.  1381  i  Nr  249,  poz.  1832  oraz  z  2007  r.  Nr  82,  poz.  560,  Nr  88,  poz.  587,
Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

ZWIĘKSZENIA w wysokości  225 396 zł:
• dochody bieżące w wysokości 218 396 zł:

7. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 500 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 500 zł
§  2700  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów,  samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 500 zł
8. Dział 020 – Leśnictwo – 1 000 zł
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1 000 zł
§  0750  –  Dochody z  najmu  i  dzierżawy składników  majątkowych  Skarbu  Państwa,  jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze – 1 000 zł
9. Dział 750 – Administracja publiczna – 11  000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 11 000 zł
§ 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 
500 zł
§ 0830 – Wpływy z usług – 4 000 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1 500 zł
10. Dział  756  -  Dochody  od  osób  prawnych,  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 38 000 zł
Rozdział  75616  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  spadków  
i  darowizn,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków i  opłat  lokalnych  od  osób 
fizycznych – 38 000 zł
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – 30 000 zł
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 000 zł
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 3000 zł
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – 3 000 zł
11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 11 000 zł 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 11 000 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki – 11 000 zł
12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1 662 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 1 662 zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1 662 zł
13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 777 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 777 zł
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin –  2 777 zł 
14. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej –  151 957 zł



Rozdział – 85395 – Pozostała działalność –  151 957 zł
2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 129 418,45 zł
2009 -  Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –  22 538,55  zł
15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 500 zł
§  2700  –  Środki  na  dofinansowanie  własnych  zadań  bieżących  gmin,  powiatów,  samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł – 500 zł

• dochody majątkowe w wysokości 7 000 zł:
1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7 000 zł
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin – 7 000 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 6 400 zł:
• dochody bieżące w wysokości 6 400 zł:
• Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 400 zł 

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 2 400 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 2 400 zł

• Dział  756  -  Dochody  od  osób  prawnych,  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 000 zł

Rozdział  75615  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  czynności 
cywilnoprawnych,  podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych  i  innych  jednostek 
organizacyjnych – 3 000 zł 
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – 3 000 zł
Rozdział  75616  -  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  spadków  
i  darowizn,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków i  opłat  lokalnych  od  osób 
fizycznych – 1 000 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1 
000 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości  335 046 zł:
• wydatki bieżące w wysokości 263 846 zł:

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 750 zł
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 750 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 750 zł 
3. Dział 600 – Transport i łączność – 30 000 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 30 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 30 000 zł
4. Dział 750 – Administracja publiczna –  27 600 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 20 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 20 000 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5 000 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 2 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2 600 zł
5. Dział 756 – Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
5 000 zł



Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – 5000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5 000 zł
6. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10 000 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst – 10 000 zł
- obsługa długu (odsetki) – 10 000 zł
7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 462 zł
Rozdział 8010 – Szkoły podstawowe – 462 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 462 zł
8. Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 777 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 777 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń –  2 777 zł
9. Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej –  152 257 zł
Rozdział – 85395 – Pozostała działalność –  152 257 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 58 600 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 93 657 zł
10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 34 000 zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 4 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 4 000 zł
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 30 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 30 000 zł
11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 1000 zł
4. wydatki majątkowe w wysokości  71 200 zł

• Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 200 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 8 200 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring wizyjny dla szkół: Publicznego 
Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach)  – 8 200 zł 

• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 60 000 zł
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 60 000 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wozu asenizacyjnego 
dwuosiowego o poj. 10 000 l) – 60 000 zł

• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 000 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 3 000 zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 000 zł (przygotowanie dokumentacji 
technicznej  do  projektu  kształtowanie  infrastruktury  centrów  wsi  Zębowice,  Kadłub  Wolny, 
Radawie na potrzeby kulturalno-sportowe mieszkańców)

ZMNIEJSZENIA  w wysokości  816 050 zł:
5. wydatki bieżące w wysokości 16 050 zł:

• Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 750 zł
Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła – 750 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 750 zł

• Dział 710 – Działalność usługowa – 15 000 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 15 000 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 15 000 zł

• Dział 801 – Oświata i wychowanie – 300 zł
Rozdział 80104  - Przedszkola – 300 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 300 zł
6. wydatki majątkowe w wysokości 800 000 zł:
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 800 000 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 800 000 zł



§  6050  –  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budżetowych  (budowa  sieci  wodociągowej  dla  wsi 
Osiecko oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wolnym) – 800 000 zł

§ 3

W budżecie  gminy  na  2008  r.  zmniejsza  się  przychód  o  kwotę  700 000  zł  -  §  952  – 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  i  Wodociągów  w  Zębowicach  –  dział  900  –  Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
środowiska – rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej:
ZWIĘKSZENIA w wysokości 6 900 zł:

• pozostałe wydatki bieżące  - 6 400 zł
• stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. – 500 zł

ZMNIEJSZENIA wydatków bieżących w wysokości 6 900 zł:
 wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 6 900 zł

             
§ 5

W  załączniku  Nr  4  do  uchwały  Nr  XII/84/2007  Rady  Gminy  Zębowice
z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2008 r.  – „Wykaz 
inwestycji finansowanych z budżetu Gminy Zębowice w 2008 r.”  - zakres rzeczowy inwestycji 
określony   w  dz.  926  rozdział  92601  §  6050  jako  „budowa  hali  sportowej
w Zębowicach”  otrzymuje  brzmienie:  „budowa hali  sportowej  wraz  z  łącznikiem do  budynku 
Szkoły Podstawowej w Zębowicach”.  

§ 6

W  uchwale  Nr  XII/84/2007  Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  19  grudnia  2007  r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2008 r. w § 3 dodaje się: „Ustala się wydatki na 
projekty  realizowane  ze  środków,  o  których  mowa  w  art.  5  ust.  1  pkt  2
i  3  ustawy  o  finansach  publicznych  zgodnie  z  załącznikiem  Nr  7”,  który  stanowi  załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

• dochody – 8 850 624,41 zł
• przychody –    1 547 701,95 zł
• wydatki –      10 082 462,36 zł
• rozchody –         315 864,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr  XVIII/133/2008

Rady Gminy Zębowice
z dnia  15.10.2008 r.

w sprawie realizacji inwestycji budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły 
Podstawowej w Zębowicach i sposobu jej finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e” w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,  poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138 poz. 974 
i Nr 173,  poz. 1218) oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420,; z 2006 r. Nr 45,  poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 
poz. 1381, Nr 170,  poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832: z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, 
Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 ) uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przystąpić  do  realizacji  zadania  inwestycyjnego  budowy hali  sportowej  wraz  z  łącznikiem do 
budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach  wraz z finansowaniem jej realizacji przez okres 15 
lat.

§ 2. 

Wyraża zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Zębowice umowy lub porozumienia na realizację 
zadania inwestycyjnego wymienionego w § 1 do wartości brutto  10 000 000 zł łącznie z podatkiem 
VAT ( słownie:  dziesięć milionów złotych).

§ 3. 

Spłata inwestycji wraz z obsługą zadłużenia odbywać się będzie w okresie do 15 lat z podatków i 
opłat lokalnych.

§ 4. 

1. Finansowanie wykonanego zadania inwestycyjnego,  o którym mowa w § 1 odbędzie się poprzez 
wykup wierzytelności z Banku, który nabędzie od Zbywcy (Wykonawcy) wierzytelność dotyczącą 
wartości wykonanych robót budowlanych.
2. Wykup wierzytelności przez Gminę Zębowice będzie odbywał się wg harmonogramu spłat w 
zawartej umowie lub porozumieniu pomiędzy bankiem a Gminą.

§ 5. 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności będzie weksel in blanco.

§ 6. 



W kolejnych budżetach Gminy Zębowice będą zabezpieczane kwoty na wykup wierzytelności.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UCHWAŁA Nr XVIII/134/08

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 15 października 2008 r.

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i 
Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 9 ust. 1 i art. 11 
ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2001r. Nr 13 poz. 123, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 364, Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 874, Nr 
162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, Dz. U. z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, Dz. U. z 2005r. 
Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111, Dz. U. z 2006r. Nr 227 poz. 1658) oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 
11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach publicznych (Dz. U. z 1997r. Nr 85 
poz. 539 ze zm.: Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668, Dz. U. z 2001r. Nr 129 poz. 1440, Dz. U. z 
2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2004r. Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006r. Nr 220 poz. 1600) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach działający 
w formie samorządowej instytucji kultury zwany dalej Ośrodkiem. Ośrodek uzyskuje osobowość 
prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Izydora Murka 1, a 
terenem działania jest obszar Gminy Zębowice.

§ 3. Do  zadań  Ośrodka  należy  zaspokajanie  wszelkich  potrzeb  kulturalnych,  czytelniczych 
i informacyjnych społeczności lokalnej oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 
Szczegółowe zadania Ośrodka określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Gmina  Zębowice   udostępni  Ośrodkowi  budynki  i  lokale  niezbędne  do  prowadzenia 
działalności statutowej na podstawie odrębnej umowy.

§ 5. Działalność Ośrodka będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. 
Ponadto przychodami instytucji kultury będą wpływy z prowadzonej działalności oraz wpływy z 
najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz 
z innych źródeł.

§ 6.  Z chwilą  rozpoczęcia  działalności  Ośrodka pracownicy Urzędu Gminy w Zębowicach 
mający  w  zakresie  czynności  zadania  objęte  zakresem  działalności  Ośrodka  stają  się  jego 
pracownikami w oparciu o art. 23¹ Kodeksu pracy.

        § 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.



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

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/08 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia października 2008 r.

Statut Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny  Ośrodek  Informacji,  Kultury  i  Czytelnictwa  w  Zębowicach  zwany  dalej 
Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Zębowicach, a terenem działania jest gmina Zębowice.
3. Ośrodek realizuje zadania w zakresie czytelnictwa bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za 
pośrednictwem filii zlokalizowanej w miejscowości Radawie.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy  z  dnia  25  października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. 

zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.);
4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3. Ośrodek posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 4. Nadzór  nad  Ośrodkiem  sprawują  Rada  Gminy  Zębowice  i  Wójt  Gminy  Zębowice  w 
ramach swoich kompetencji.

Rozdział 2

Cele i zadania

§ 5  Ośrodek realizuje  zadania  w  zakresie  zaspakajania  wszelkich  potrzeb  kulturalnych, 
czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej. 

§ 6. W  realizacji  swoich  zadań  Ośrodek  współdziała  ze  stowarzyszeniami,  placówkami 
oświatowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz z innymi instytucjami zgodnie 
z potrzebami społeczności lokalnej.

§ 7. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych:

a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
b)  tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr oraz wartości kulturalnych,
kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,



koordynacja i czynne uczestnictwo w działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych 
na terenie Gminy,

2) w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych:
a) gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych,
c) prowadzenie  działalności  informacyjno-bibliograficznej,  popularyzacja  książek  i 

czytelnictwa,
• współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu 

czytelnictwa i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych.
3)w  zakresie  zaspokajania  potrzeb  informacyjnych  -  umożliwienie  korzystania  z  internetu 
zainteresowanym mieszkańcom, w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,

§ 8. 1. Ośrodek realizuje swoje działania przede wszystkim przez organizowanie:
a) zespołowego, samorządnego uczestnictwa w kulturze, 
b) różnorodnych form edukacji kulturalnej,
c) form indywidualnej aktywności kulturalnej,
d) imprez kulturalnych.
2. Uwzględniając  wymagania  określone  w  odrębnych  przepisach  Ośrodek  może  w 

szczególności:
a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, przeglądy, turnieje, wyjazdy młodzieży 

na basen, do teatru itp.,
b) prowadzić naukę języków obcych,
c) prowadzić impresariat artystyczny,
d) organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne,
e) prowadzić działalność wydawniczą,
f) świadczyć  usługi  poligraficzne,   fotograficzne,  filmowe,  plastyczne  oraz  inne  usługi  z 

zakresu kultury,
g) prowadzić edukację plastyczną w różnych formach,
h) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
i) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego,
j) realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
k) świadczyć usługi gastronomiczne,
l) prowadzić inną działalność gospodarczą w zakresie kultury, rekreacji i edukacji wynikającą 

z potrzeb społeczności lokalnej.  

Rozdział 3

Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze

§ 9. 1. Ośrodkiem  kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Zębowice.
2.  Zatrudnienie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta 

Gminy Zębowice,  w oparciu o zasady określone w regulaminie konkursu.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy instruktorów i głównego księgowego.
4. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością,
b) reprezentowanie Ośrdoka na zewnątrz,
c) zarządzanie majątkiem Ośrodka,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,
f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,



g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
i) występowanie,  w zależności  od  potrzeb,  z  wnioskami  o  udzielenie  dotacji  na  realizację 

zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

§ 10. Główny  księgowy  oraz  instruktorzy  działają  w  ramach  kompetencji  określonych  w 
regulaminie  organizacyjnym i  udzielonych im przez dyrektora upoważnień,  ponosząc przed 
nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 11. 1. Do  dokonywania  czynności  prawnych  w  imieniu  Ośrodka  upoważniony  jest 
samodzielnie  dyrektor  lub  jego  pełnomocnik  działający  w  granicach  udzielonego 
pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie 
zobowiązań finansowych,  do skuteczności  oświadczenia  woli  wymagana jest  kontrasygnata 
głównego księgowego.

§ 12. 1. Organizację  wewnętrzną  Ośrodka  określa  regulamin  organizacyjny  nadany  przez 
dyrektora

§ 13. 1. Wójt gminy sprawuje nad Ośrodkiem  nadzór administracyjno - finansowy.
2. Nadzorowi temu podlega:
a) prawidłowość  dysponowania  przyznanymi  Ośrodkowi  środkami  budżetowymi  oraz 

gospodarowania mieniem,
b) przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  dotyczących  organizacji  pracy  i  spraw 

pracowniczych.
3. W celu  przeprowadzenia czynności  nadzorczych,  wójt  ma prawo wydelegować imiennie 
pracowników  Urzędu Gminy.
4. Osoby,  o  których  mowa  w  ust.  3,  mają  prawo  wglądu  do  dokumentacji  dotyczącej 

przedmiotu nadzoru. 
5. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba 
je przeprowadzająca oraz dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w 
przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.
6. Treść  protokołu,  wraz  ze  stanowiskiem  dyrektora  rozpatruje  Wójt,  wydając  stosowne 

zalecenia.

Rozdział 4

Zasady gospodarki finansowej

§ 14. 1. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  rozdziałem  3  ustawy  o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2. Źródłami środków finansowych są:
a) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budżetu,
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,

• odsetki z lokat bankowych,
• wpływy z wynajmu pomieszczeń,

f) inne wpływy dozwolone prawem.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i  Czytelnictwa ustala 
Rada Gminy w Zębowicach.



§ 15. W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną wyłącznie na zakup książek, 
czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

Rozdział 5

Zmiana statutu

§ 16. 1. Zmiany statutu można dokonywać w trybie jego uchwalenia

UCHWAŁA XVIII/135/08

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 15  października 2008 r.

w sprawie wyboru  przedstawiciela Gminy Zębowice do składu Rady Społecznej 
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), Rada Gminy 
Zębowice uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera  się   jako przedstawiciela  Gminy  Zębowice  do  Rady Społecznej  Zespołu  Opieki 
Zdrowotnej w Oleśnie Pana Waldemara Czaję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

UCHWAŁA Nr XVIII/136/08

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 15  października 2008 r.

w sprawie stanowiska dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym            (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala co następuje:



§ 1

Wyraża się głębokie zaniepokojenie planem likwidacji Sądu Rejonowego w Oleśnie. Jednocześnie 
popiera się wszelkie działania zmierzające do jego utrzymania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

UCHWAŁA Nr  XVIII/137/08

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 15  października 2008 r.

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zębowice.

        Na podstawie art.  21  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rada Gminy  w 
Zębowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje  się  za  niezasadną  skargę  Pani  Emilii  Stankiewicz  z  dnia  25  czerwca  2008  roku  na 
działalność Wójta Gminy Zębowice, z przyczyn podanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr XVIII/137/08.

Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 października 2008r.

UZASADNIENIE

     Rozpatrując skargę z  dnia  25 czerwca 2008r.  złożoną przez Panią  Emilię  Stankiewicz,  za 
pośrednictwem Wojewody Opolskiego, Rada Gminy Zębowice wyjaśnia,  co następuje.
Przedstawiony w skardze zarzut dot. płacenia podwójnego podatku rolnego, przeanalizowany został 
przez radnych na sesji w dniu 15 października 2008 roku i uznany został za nieuzasadniony. Radni 
zaakceptowali  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,  która  badała  sprawę  na  posiedzeniu  w  dniu  14 
października 2008 r. i w toku postępowania wyjaśniającego ustaliła że:

• działki o numerach: 316/49, 588/49, 586/49, 587/49, 589/49, 585/49 k.m 14 położone w 
Zębowicach przy ulicy Murka 7, których właścicielem do dnia 28 czerwca 2007 był Pan 
Hubert Gryla, a obecnie jest Pani  Sonia Gryla, są opodatkowane prawidłowo. Grunty 
opodatkowano  na  podstawie:  danych  z  ewidencji  gruntów  Starostwa  Powiatowego 
w Oleśnie, informacji podatkowej złożonej przez właściciela oraz stawek podatkowych 
przyjętych uchwałą Rady Gminy. 

• Organ  podatkowy  nie  jest  władny  do  dokonywania  zmian  ewidencyjnych,  poprzez 
przekształcanie działek i tych czynności nie dokonał,

• Państwo Urszula i Józef Miosga zam. Zębowice, ul. Murka 9 złożyli informację podatkową, 
wykazując  powierzchnię  budynku  mieszkalnego,  powierzchnię  budynku  pozostałego 
oraz  powierzchnię  gruntu.  Organ  podatkowy  w  2007  roku,  dokonując  weryfikacji 
działek  na  terenie  gminy,  polegającej  na  porównaniu  stanu  działek  figurujących  w 
ewidencji gruntów, a stanem działek opodatkowanych, stwierdził, że Państwo Urszula i 
Józef  Miosga podali  informację  niezgodną ze stanem faktycznym,                 a 
dotyczącym  gruntu,  którego  nie  byli  właścicielami.  W/w  o  fakcie  tym  zostali 
poinformowani i w konsekwencji złożyli  korygującą informację podatkową.

Uchwała  Nr XVIII/138/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15.10.2008r.

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kadłub Wolny na lata 
2008-2014”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2  pkt  2     lit. b,  
rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata          2007-2013 (Dz. U. z 
2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

                                                       § 1



Treść  tabeli  w  pkt  4.2  załącznika  do  uchwały  Nr  XV/104/08  otrzymuje  brzmienie  określone 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

                                                       § 2
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Zębowice.

                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XVIII/139/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15.10.2008r.

zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  „Planu  Odnowy Miejscowości  Radawie  na  lata 
2008-2014”

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  w związku z § 10 ust. 2  pkt  2     lit. b, 
rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata           2007-2013 (Dz. U. z 
2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

                                                       § 1

Treść  tabeli  w  pkt   4.1  załącznika  do  uchwały  Nr  XV/105/08  otrzymuje  brzmienie  określone 
załącznikiem do niniejszej uchwały.

                                                       § 2
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Zębowice.

                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała  Nr XVIII/140/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15.10.2008r.



zmieniającą uchwałę Nr XVI/117/08 Rady Gminy Zębowice, 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 10 ust. 2  pkt  2     lit. b,  
rozporządzenia  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  14  lutego  2008r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata            2007-2013 (Dz. U. z 
2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.),  Rada Gminy Zębowice, uchwala, co następuje:

                                                       § 1

W uchwale  Nr  XVI/117/2008 Rady Gminy Zębowice  z  dnia  20  czerwca  2008r.   zmieniającej 
uchwałę Nr XV/106/08 wprowadza się następujące zmiany:
1)  tytuł  uchwały  otrzymuje  brzmienie:  „Plan  Odnowy Miejscowości  Zębowice  na  lata  2008 – 
2014”,
2)  załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.            

                                                       § 2
 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Zębowice.

                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XVIII/141/2008

Rady Gminy Zębowice
z dnia 15.10.2008r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie 
przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego 
Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/132/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 02 grudnia 2004 r.  w 
sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju,  Planu  Rozwoju  Lokalnego  i  Wieloletniego  Planu 
Inwestycyjnego Gminy Zębowice tabela na stronie 183 w części  III  Planu Rozwoju Lokalnego 
otrzymuje brzmienie:



Finansowanie zadań Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013

Nazwa inwestycji
Termin 

realizacji
Szacunkowa 

wartość w 
PLN

Źródła finansowania Uwagi (dot. 
inwestycji)

Gmina 
Zębo
wice

Unia 
Europejska

Inne 
źródła 

1 2 3 4 5 6 7
Remont części dachu na 
budynku Gimnazjum 
w Zębowicach,

Remont dachu na budynku 
Gimnazjum  w Zębowicach,

2004

2006

70 082

56 421

70 082

31 641

-

-

-

24 780 2 

zrealizowana

zrealizowana

Remont budynku OSP 
w Kadłubie Wolnym.

2004-2005 88 473 38 473 - 50 000 1 zrealizowana

Remonty  Szkół 
Podstawowych: 
- przebudowa budynku 
w Zębowicach, 
- remont dachu budynku 
w Radawiu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku wraz z tynkiem 
w Zębowicach,
- ocieplenie ścian zewnętrznych 
budynku wraz z tynkiem w 
Radawiu,
- wymiana okien w Radawiu.

2004-2005

2006

2006-2013

2006-2013

2006-2013

849 728

27 783

77 072

111 892

60 642

789 228

15 581

17 072

21 892

10 642

-

-

-

-

-

60 500 2

12 202 2

40 000
20 000 

40 000
50 000

20 000
30 000

zrealizowana

zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Kadłubie 
Wolnym.

2004-2005 170 347 32 109 - 138 238 3 zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Zębowicach 
(Nowa Wieś).

2004-2006 348 879 152 229 - 196 668 3 zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w Radawiu.

2004-2006 298 003 127 017 - 170 986 3 zrealizowana

Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Zębowice- 
Osiny.

2004-2006 346 395 155 785 - 190 610 3 zrealizowana

Remont budynku Urzędu 
Gminy  w Zębowicach:

- remont dachu, wymiana 
okien,

- remont klatki schodowej,

2004

2007-2008

160 000

72 956

160 000

72 956

-

-

-

-

zrealizowana

Zakup i instalacja urządzeń 
informatycznych dla Urzędu 
Gminy w Zębowicach.

2004-2007 77 689 22 276 55 413 zrealizowana

Zadania realizowane w ramach 
„Odnowy wsi”:

- projekty,
2008-2013
2008-2009

30 000
510 000

-
127 500

-
382 500 9

-
-



- „Kształtowanie infrastruktury 
centrów wsi Zębowice, Kadłub 
Wolny, Radawie na potrzeby 
kulturalno – sportowe 
mieszkańców”.

Przebudowa strażnicy OSP

i DFK Radawie,
- projekt

2006-2013 170 000

10 200

70 000

-

-

-

100 000

-

Przebudowa  Domu 
Mniejszości w Kniei,
- projekt,

2006-2013 50 000

3 000

- - 50.000 1

Remont strażnicy OSP 
Zębowice, 

- naprawa dachu, 

2005-2013

2006

21 000

3 696

21 000

-

-

-

-

- zrealizowana

Budowa mieszkań socjalnych. 2010-2013 300 000 90 000 - 210 000
Modernizacja oświetlania ulic 
na terenie gminy Zębowice,
- projekt 

2007-2008

2005

450 525

7 320

450 525

7 320

-

-

-

-

zrealizowana

zrealizowana
Opracowanie projektu i budowa 
sieci ścieżek rowerowych: 
- oznakowanie sieci ścieżek 
rowerowych,
 - dokumentacja techniczna 
oznakowania sieci ścieżek 
rowerowych,

2010-2013

2010-2013

2006

150 000

65 718

13 294

38 000

16 429,5

3 323,5

112 000 9

49 288,5 9

9 970,5 9

-

-

- zrealizowana

Budowa dróg:
- transportu rolnego,
- gminnych,
- wewnętrznych,

2006-2013 4 056 550
699 755

1 392 845
1 963 950

209 926,5
1 114 276
1 571 160

-
489.828,53

278 569
392 790

Kanalizacja Gminy Zębowice:
- projekt koncepcji sanitarnej,

- finansowa analiza 
porównawcza wariantów 
odbioru  i oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
Gminie Zębowice,

2006

2007

12 200

7 320

12 200

7 320

-

-

-

-

zrealizowana

zrealizowana

Uregulowanie gospodarki 
wodno –ściekowej w Gminie 
Zębowice poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków komunalnych oraz 
budowę sieci wodociągowej 
z pompownią wody dla wsi 
Osiecko. Budowa zbiornika 
wyrówn. wody w Kadłubie 
Wolnym Vu    =200 m

3

- projekt budowy sieci 
wodociągowej,

I Etap zadania:
- dokumentacja projektowa – 

2008-2013

2004-2005

2008-2009

5 334 000

35 651

60 000

1 334 000

35 651

15 000

4 000 000

- -

-

zrealizowana



koncepcyjna dla budowy 
oczyszczalni  przydomowych,

- budowa sieci wodociągowej 
z pompownią wody dla wsi 
Osiecko.  
- budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych,

II Etap zadania:
- budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych,

2009-2010

2009-2010

2010-2013

1 000 000

1 667 000

2 607 000

250 000

417 000

652 000

45 000 9

750 000 9

1 250 000 9

 1 955 000 9

-

-

-

Rekultywacja wysypiska śmieci 
w Zębowicach (Malinów),
- projekt,

2009-2013

2007

300 000

24 400

90 000

24 400

210 000 10

-

-

- zrealizowana
Organizacja selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie 
Gminy Zębowice.
(Wyposażenie posesji na terenie 
Gminy Zębowice              w 
kubły na selektywną zbiórkę 
odpadów).

I Etap zadania:
Organizacja selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie 
Gminy Zębowice.

II Etap zadania:
Organizacja selektywnej 
zbiórki odpadów na terenie 
Gminy Zębowice.

2008-2013

2008-2010

2010-2013

260 000 

130 000

130 000

60 000   

30 000  

   30 000  
   

200 000 9 

100 000 9

100 000 9

-

Budowa hali sportowej wraz 
z łącznikiem do budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach:
- koncepcja, 
- projekt,

I Etap zadania:
Budowa hali sportowej wraz 
z łącznikiem do budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach. 1*

II Etap zadania: 
Budowa hali sportowej wraz 
z łącznikiem do budynku 
Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach. 2*

2007-2010

2007
2008

2008-2009

2009-2010

9 172 523 

32 070
140 453

5 750 000

3 250 000

5 922 523

32 070
140 453

4 125 000*

1 625 000*

 -

-
-

-

-

 

3 250 0008

-
-

1 625 0008

1 625 0008

zrealizowana
zrealizowana

1  Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu, 



2   Refundacja Kontrakt Wojewódzki,
3 Fundusz  Ochrony Gruntów Rolnych,
4  Bank Ochrony Środowiska,
5 Sektorowy Program Operacyjny,
6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
7 Fundusz Spójności  (TRIAS),
8 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

 1* - budowa łącznika do Szkoły Podstawowej w Zębowicach + ½ wartości kosztów budowy hali sportowej.
2* - ½ wartości kosztów budowy hali sportowej.

* finansowanie zadania inwestycyjnego poprzez wykup wierzytelności. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr  XVIII/142/08

RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 15  października 2008 r.

w sprawie  rozwiązania i likwidacji Związku Gmin

        Na podstawie  art.  18 ust.  1   ustawy z dnia  8  marca 1990 r.  o  samorządzie  gminnym 
Dz.  U.   z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.), Rada  Gminy   w  Zębowicach  uchwala, 
co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na rozwiązanie i likwidację Związku Gmin „Porozumienie Gospodarczo- 
Turystyczne Gmin Górnej Małej Panwi oraz Górnej Liswarty”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Uchwała NR XIX/143/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi ZĘBOWICE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 
2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 
2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803 ), w związku z uchwałą Nr VII/42/07 Rady 
Gminy Zębowice z dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice, po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice, Rada 
Gminy Zębowice uchwala co następuje:

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§1.
1. Uchwala  się  miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego wsi  Zębowice,  zwany w 

dalszej treści uchwały planem.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar zabudowany wsi z przyległymi terenami 
rolnymi.

3. Granice  obszaru  objętego  planem  określone  są  na  rysunku  planu,  sporządzonym  z 
wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych w skali 1 : 1000, zwanym w dalszej 
treści uchwały rysunkiem planu. 

§2.
1. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1. rysunek planu, o którym mowa w §1 ust.3 - stanowiący załącznik nr 1, 



2. rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące 
załącznik nr 2, 

3. rozstrzygnięcie  dot.  sposobu  realizacji  ustalonych  w  planie  inwestycji  z  zakresu 
infrastruktury  technicznej,  należącej  do  zadań  własnych  gminy,  oraz  o  zasadach  ich 
finansowania - stanowiące załącznik nr 3. 

2. Załączniki nr 2 i 3, o których mowa w ust. 1, nie są ustaleniami planu. 

§3.
1. Przedmiotem  ustaleń  planu  są  tereny,  wydzielone  na  rysunku  planu  liniami 

rozgraniczającymi,  oznaczone  symbolami  służącymi  do  powiązania  rysunku  planu  z 
ustaleniami treści uchwały:

1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym:

1. istniejące - 1MN (§8), 2MN (§9), 3MN i 4MN (§10) oraz 5MN (§11), 

2. projektowane - MNp (§12),

2. RM – tereny zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej (§13),

3. MM - tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej (§14),

4. MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (§15), 

5. MP – tereny zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej (§16), 

6. UC – tereny zabudowy usługowej centrum usługowego wsi, w tym:

1. historycznego – 1UC (§17)

2. współczesnego – 2UC (§18)

7. U – tereny zabudowy usługowej (§19),

8. UO – tereny usług publicznych edukacji (§20 i §21), 

9. UK – tereny usług kultu religijnego (§22),

10.RR – tereny rolnicze (§23),

11.RZ – tereny użytków zielonych (§24),

12.PS - tereny składów i magazynów (§25), 

13.ZL – tereny lasów i zadrzewień (§26), 

14.ZP – tereny zieleni parkowej (§27 i §28), 

15.ZS – tereny zieleni urządzonej (§29).

16.ZC – tereny cmentarzy (§30), 

17.ZI – tereny zieleni izolacyjnej (§31),

18.WS – tereny wód powierzchniowych (§32), 

19.E – tereny urządzeń elektroenergetycznych (§33),

20.KP – tereny placów publicznych (§34),

21.KS – tereny urządzeń komunikacji samochodowej (§35),

22.KD - tereny dróg publicznych, w tym :

1. zbiorczych - KDZ(§36), 



2. lokalnych - KDL (§37),

3. dojazdowych - KDD (§38), 

23.KDW – tereny dróg wewnętrznych (§39),

24.KDP- tereny dróg pieszych (§40).

25.R-KD - rezerwy terenu pod rozwój systemu komunikacji drogowej (§41).

§4.
1. Dla  terenów,  o  których  mowa  w  §3,  w  planie  ustalono  przeznaczenie  oraz  zasady  ich 

zabudowy  i  zagospodarowania  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu 
przestrzennego, a także ustalono w : 

1. §42  i  §43  -  zasady  modernizacji  i  rozwoju  systemów  komunikacji  oraz  wyposażenia 
terenów w miejsca postojowe, 

2. §44 - zasady modernizacji i rozwoju systemów infrastruktury technicznej,

3. §45-46 - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4. §47-51  -  zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury 
współczesnej,

5. §52 - zasady kształtowania przestrzeni publicznych,

6. §53 - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

7. §54 - zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości,

8. §55 - sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 

9. §56 - stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu 
wartości nieruchomości.

2. W  planie  nie  ustalono  granic  i  sposobów  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów 
podlegających  ochronie  na  podstawie  przepisów odrębnych,  w tym terenów górniczych, 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
ponieważ takie tereny nie występują na obszarze objętym planem. 

§5.
1. Na terenach, o których mowa w §3, można:

1. lokalizować  nowe  obiekty  budowlane,  wraz  ze  związanymi  z  nimi  urządzeniami 
budowlanymi, oraz dokonywać odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu i 
zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych lub ich części,  a także 
wykonywać inne roboty budowlane – w zakresie zgodnym z przepisami szczegółowymi 
planu, 

2. lokalizować,  remontować,  przebudowywać  i  rozbudowywać  urządzenia  komunikacji 
wewnętrznej oraz urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, związane z obsługą obiektów 
i terenów, o których mowa w §3 ust. 1, a także inne sieci i urządzenia, jeśli nie kolidują z 
ustalonym  w  planie  przeznaczeniem  lub  nie  zakłócą  możliwości  racjonalnej  zabudowy 
nieruchomości, 

3. lokalizować towarzyszącą zieleń urządzoną i małą architekturę. 



§6.
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu: 

1. granica obszaru objętego planem, 

2. linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 
zagospodarowania – wyznaczone ściśle oraz wyznaczone orientacyjnie, 

3. oznaczenia przeznaczenia terenów, literowe lub liczbowo-literowe, 

4. linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne, 

5. obowiązujący sposób sytuowania głównej kalenicy dachu,

6. strefa B - ochrony konserwatorskiej,

7. obiekty zabytkowe - ujęte w gminnej ewidencji zabytków,

8. obiekty wykazujące cechy zabytkowe,

9. pojedyncze drzewa i grupy drzew objęte ochroną, 

10.potencjalny zasięg uciążliwego oddziaływania linii kolejowej.

2. Pozostałe,  nie wymienione w ust.  1 oznaczenia graficzne rysunku planu,  mają charakter 
informacyjny.

§7.
1. Użyte w niniejszej uchwale terminy oznaczają: 

1. przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie i Normy 
Branżowe, przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa opolskiego, 
oraz  ograniczenia  w  dysponowaniu  terenami  wynikające  z  prawomocnych  decyzji 
administracyjnych, 

2. teren – część obszaru objętego planem, o określonym rodzaju przeznaczenia oraz zasadach 
zabudowy  i  zagospodarowania,  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  i  oznaczony 
symbolem literowym lub liczbowo-literowym, 

3. linie  rozgraniczające –  linie  oddzielające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych 
zasadach zagospodarowania:

1. wyznaczone ściśle - nie podlegające zmianom, z wyłączeniem zmiany dokonanej w trybie 
zmiany planu wymaganym przepisami odrębnymi, 

2. wyznaczone  orientacyjnie  –  umożliwiające  wzajemne  przenikanie  się  przeznaczenia 
terenów,  podlegające  zmianom  poprzez  korygowanie  ich  przebiegu  w  zależności  od 
zastosowanych rozwiązań przestrzennych i technicznych, lub występujących potrzeb, w tym 
szczególnie w przypadku:

• dostosowania  przebiegu  linii  do  istniejącego  przebiegu  granic  geodezyjnych 
podziałów własnościowych, 

• dokonania zmiany przebiegu granicy geodezyjnej działki budowlanej, wzdłuż której 
wyznaczono  linię  rozgraniczającą,  w  celu  poszerzenia  pasa  drogowego  drogi 
publicznej lub wewnętrznej, powiększenia działki budowlanej lub regulacji granic 
pomiędzy nieruchomościami, 

• wyłączenia działki budowlanej, przyległej do linii rozgraniczającej, z granic terenu o 
ustalonym  przeznaczeniu  i  włączenia  jej  do  granic  przyległego  terenu  o  innym 
przeznaczeniu, ustalonym planem, 



4. przeznaczenie dopuszczalne – to przeznaczenie alternatywne, które można lokalizować na 
terenie niezależnie od przeznaczenia podstawowego lub łącznie z nim, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

5. wskaźnik  zabudowy -  wskaźnik  wyrażający  procentowy udział  powierzchni  zabudowy 
budynków, wiat i zadaszeń, w powierzchni działki budowlanej/nieruchomości, lub też jej 
części położonej w liniach rozgraniczających terenu o określonym rodzaju przeznaczenia, 

6. linia  zabudowy  obowiązująca –  linia  wyznaczająca  wymaganą  odległość  usytuowania 
budynków,  ustalonych  w  przepisach  szczegółowych  planu,  mierzoną  od  drogi  do  lica 
zasadniczej ściany budynku lub jej najbliższego punktu, przy czym:

1. na linii zabudowy należy sytuować min 60% lica ściany zasadniczej w poziomie parteru 
budynku, 

2. linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych budynków, wiat i 
zadaszeń, jeśli przepisy szczegółowe planu nie stanowią inaczej, 

7. linia  zabudowy  nieprzekraczalna –  linia  wyznaczająca  najmniejszą  dopuszczalną 
odległość  budynków  od  drogi,  mierzona  do  lica  zasadniczej  ściany  budynku  lub  jej 
najbliższego punktu w poziomie parteru, 

8. usługi handlu detalicznego – budynek, lub jego część, gdzie klient może osobiście dokonać 
zakupu  towaru  w  sprzedaży  detalicznej,  w  tym  także  kupna  kuponów  gier  losowych, 
sportowych i loteryjnych itp., z wyłączeniem sprzedaży maszyn budowlanych i rolniczych 
oraz stacji paliw (kupna detalicznego paliw), 

9. usługi gastronomii – budynek, lub jego część, przeznaczona do prowadzenia restauracji, 
baru, kawiarni, cukierni, cocktail-baru, winiarni, pubu i inne, o podobnym charakterze, także 
z produkcją prowadzoną na potrzeby usług gastronomii i handlu detalicznego, świadczonych 
w miejscu wytwarzania produktów lub świadczonych usług cateringowych na zewnątrz, 

10.usługi rozrywki – budynek, lub jego część, przeznaczona na sale taneczne, kluby, salony 
gier,  kawiarnie  internetowe,  kręgielnie,  sale  bilardowe,  kasyna  i  inne,  o  podobnym 
charakterze,

11.usługi kultury – budynek, lub jego część, przeznaczona do prowadzenia centrów kultury, 
domu  kultury,  sal  koncertowych,  sal  widowiskowych,  klubu  muzycznego,  literackiego, 
teatralnego i innych związanych z kulturą, a także studia i pracownie artystyczne, galerie 
sztuki,  muzea,  sale  wystawowe,  biblioteki,  mediateki  oraz  centra  informacyjne  i  inne  o 
podobnym charakterze,

12.obsługa  turystyki –  obiekty  turystyczne  takie  jak  hotele,  motele,  gospody,  zajazdy, 
pensjonaty,  domy  wycieczkowe,  schroniska,  w  tym  schroniska  młodzieżowe,  domy 
kolonijne,  także  z  usługami  gastronomii,  rozrywki  i  handlu  detalicznego,  oraz  usługi 
przewodnickie  i  inne  usługi  o  podobnym  charakterze  świadczone  turystom  lub 
odwiedzającym, 

13.usługi agroturystyczne – działalność usługowo-turystyczna prowadzona przez rolników na 
terenie  rodzinnego  gospodarstwa  rolnego,  rozumiana  zgodnie  z  przypisami  o  podatkach 
dochodowych od osób fizycznych, obejmująca mi. nocleg, wyżywienie (sprzedaż posiłków 
domowych)  oraz  inne  usługi  związane  z  pobytem turysty  (ognisko,  przejażdżka  konna, 
rowerowa itp.), świadczone tylko i wyłącznie dla osób przebywających w gospodarstwie na 
wypoczynku, 

14.usługi edukacji – budynek, lub jego część, przeznaczony na przedszkole, szkoły poziomu 
podstawowego,  szkoły  artystyczne  i  inne  szkoły,  a  także  użytkowany  na  prowadzenie 
kursów  i  szkoleń  w  zakresie  nauczania  (np.  języków,  tańca,  rysunku,  aktorskie  i  inne 
profesjonalne itp.), z wyłączeniem szkolenia kierowców, 



15.usługi  opieki  zdrowotnej –  budynek,  lub  jego  część,  w  którym  świadczone  są  usługi 
lecznictwa  i  poradnictwa  zdrowotnego  oraz  diagnostyki  zdrowotnej,  a  także  zakłady 
rehabilitacji, laboratoria, ambulatoria, żłobki i inne o podobnym charakterze, 

16.usługi  opieki  społecznej  i  socjalnej –  budynek,  lub  jego  część,  przeznaczony  do 
prowadzenia  pogotowia  opiekuńczego,  domów  pomocy  społecznej  (schronisk  dla 
bezdomnych, domów samotnych matek,  ofiar  przemocy itp.),  domów spokojnej  starości, 
domów dziecka, schroniska dla nieletnich i inne o podobnym charakterze, 

17.usługi  sportu  i  rekreacji –  tereny  i  obiekty  sportowo-rekreacyjne  obejmujące  hale 
sportowe, stadiony i inne obiekty sportowe przystosowane do organizacji imprez masowych, 
siłownie  i  sale  innych  ćwiczeń,  specjalistyczne  obiekty  sportowe  (baseny  pływackie, 
ujeżdżalnie  koni,  ośrodki  wspinaczkowe,  rolkowe,  rowerowe)  i  inne  o  podobnym 
charakterze, a także terenowe urządzenia sportowe (boiska, bieżnie, skocznie itp.),

18.usług  bezpieczeństwa  publicznego –  tereny  i  obiekty  policji,  straży  pożarnej,  obrony 
cywilnej i inne, związane z zapewnieniem porządku publicznego oraz bezpieczeństwa ludzi 
i mienia, 

19.usługi  biurowe –  budynek,  lub  jego  część,  przeznaczony  dla  administracji  publicznej, 
działalności  stowarzyszeń,  organizacji  społecznych,  socjalnych  i  politycznych,  obsługi 
pocztowej  i  telekomunikacyjnej, obsługi finansowej i  pośrednictwa finansowego, obsługi 
nieruchomości, ubezpieczeń, obsługi administracyjno-socjalnej firm, centra konferencyjne, 
biura  i  agencje  reklamowe,  artystyczne,  turystyczne,  archiwa  i  inne  o  podobnym 
charakterze,

20.usługi  techniczne –  usługi  wykonywane  w  zakresie  remontów,  napraw,  konserwacji  i 
obsługi  urządzeń  i  sprzętu  budowlanego,  rolniczego  i  pojazdów,  takie  jak  usługi 
mechaniczne,  blacharskie,  lakiernicze,  wulkanizacyjne  i  wymiany  ogumienia, 
elektrotechniczne  i  elektroniczne,  wymiany  części  i  akcesoriów  itp.,  oraz  diagnostyka 
pojazdów  i  wykonywanie  przeglądów  technicznych,  a  także  pomoc  drogowa,  handel 
detaliczny pojazdami lub ich częściami oraz wynajem samochodów, z wyłączeniem stacji 
paliw,

21.usługi rzemieślnicze – usługi wykonywane w zakładach rzemieślniczych produkcyjnych i 
usługowych w zakresie stolarstwa, ślusarstwa, kamieniarstwa, piekarnictwa, cukiernictwa, 
jubilerstwa itp. i zakłady świadczące usługi budowlane oraz inne o podobnym charakterze, a 
także drobna produkcja innych wyrobów i rozmaitych artykułów oraz sprzętu, 

22.usługi bytowe – usługi nie powodujące uciążliwości wynikających z ruchu samochodów w 
porze nocnej (22oo-6oo), świadczone dla lokalnej społeczności, takie jak usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne,  optyczne,  pralnicze,  fotograficzne,  kserograficzne,  introligatorskie, 
internetowe, dorabiania kluczy, wykonywania pieczątek, solaria, gabinety masażu oraz inne 
o podobnym charakterze, świadczone indywidualnie dla klienta detalicznego, a także usługi: 

1. w zakresie napraw i wypożyczania sprzętu oraz artykułów użytku osobistego i domowego,

2. remontowe,  wykończeniowe  i  konserwacyjne,  świadczone  indywidualnie  u  klienta,  w 
zakresie robót budowlanych oraz innych robót, 

23.usługi  drobne –  usługi  obejmujące  indywidualne  praktyki  lekarskie,  usługi  projektowe, 
geodezyjne,  prawnicze,  rachunkowo-księgowe,  doradcze,  detektywistyczne,  obsługi 
finansowej  i  ubezpieczeniowej  i  inne  o  podobnym  charakterze,  świadczone  w  lokalu 
użytkowym jednorodzinnego  budynku mieszkalnego,  rozumianego zgodnie  z  przepisami 
odrębnymi, 

24.mały  budynek  usługowy –  budynek  w  rozumieniu  przepisów Prawa  budowlanego  nie 
przeznaczony  na  cele  budownictwa  mieszkaniowego,  o  kubaturze  nie  przekraczającej 



1200m3, niebędący wielkopowierzchniowym obiektem handlowym, 

25.dach o połaciach symetrycznych – dach spadzisty założony na zasadniczej bryle budynku, 
o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych zbiegających się w głównej 
kalenicy, a także dach mansardowy, dla którego kąt nachylenia połaci dachowych zawarty 
pomiędzy  płaszczyzną  poziomą  przechodzącą  przez  murłaty,  a  płaszczyznami 
przechodzącymi  przez  krawędź  głównej  kalenicy  dachu  i  te  same  murłaty,  określają 
ustalenia planu, 

26.parking strategiczny – parking ogólnodostępny dla obsługi zabudowy centrum usługowego 
wsi. 

27.m.p. – to miejsce postojowe dla samochodów osobowych. 

2. Użyte w planie inne wyrażenia, zdefiniowane w przepisach odrębnych, w rozumieniu ustaleń ust. 

1 pkt. 1, interpretuje się według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu.

DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

oraz zasady ich zabudowy i zagospodarowania

§8.
1. 1MN  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  z  przeznaczeniem 

podstawowym pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub bliźniaczą, z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług bytowych oraz usług drobnych, 

2. zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także 
tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu 1MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z drogi KDL,

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej w §43 planu, 

3. od strony dróg/ulic publicznych - zakaz grodzenia działki  ogrodzeniami z prefabrykatów 
betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości większej niż 1,5m,

4. na działce sytuować do 2 budynków gospodarczych/garażowych, w tym nie więcej niż 1 
wolnostojący;  powierzchnia  zabudowy  budynku  wolnostojącego  do  60m2;  budynek 
gospodarczy/wiatę sytuować w odległości min 1,5m od granicy działki, 

5. linia zabudowy:

1. obowiązująca dla budynków mieszkalnych - 8m od drogi/ulicy KDL, 

2. nieprzekraczalna – min 6m od drogi/ulicy KDW, 



6. wskaźniki zagospodarowania działki:

1. wskaźnik zabudowy – do 30%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 40%, 

7) gabaryty i wysokości budynków:

1. mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 9m do 
kalenicy dachu, 

2. pozostałych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 7m do 
kalenicy dachu,

8) szerokość elewacji frontowej – budynku mieszkalnego od 9m do 14m, 

9) geometria dachów budynków - dach wielospadowy lub kopertowy o połaciach symetrycznych 

i kątach nachylenia 35-45o .

§9.
1. 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym 

pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub bliźniaczą, z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług drobnych oraz usług bytowych, 

2. usług handlu detalicznego na działkach bezpośrednio dostępnych z dróg/ulic KDL,

3. dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

2. zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także 
tymczasowych obiektów budowlanych,

2. Dla terenu 2MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, 

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej § 43 planu, 

3. od strony dróg-ulic publicznych i wewnętrznych oraz przestrzeni publicznych, o których 
mowa w §52 planu, zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz 
o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości większej niż 1,5m, 

4. usługi  handlu  detalicznego  sytuować  jako  wbudowane  lub  dobudowane  do  budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony przed 
elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

5. dopuszcza się usytuowanie budynku gospodarczego/garażowego w odległości 1,5-3m oraz 
przy granicy działki, na zasadach określonych przepisami odrębnymi, 

6. linia zabudowy:

1. obowiązująca - dla budynków mieszkalnych i usług handlu detalicznego, od 3m do 12m od 
drogi/ulicy, zgodnie z rysunkiem planu,

2. nieprzekraczalna  –  dla  wolnostojących  budynków  gospodarczych/garażowych,  określona 
tylną elewacją budynku mieszkalnego, 

7. wskaźniki zagospodarowania działki:



1. wskaźnik zabudowy – do 35%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 35%, 

8. gabaryty i wysokości budynków:

1. mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze oraz do 9,5m do 
kalenicy dachu,

2. gospodarczych/garażowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 
oraz do 7m do kalenicy dachu,

9. szerokość elewacji frontowej – budynku mieszkalnego do 14m,

10.geometria dachów budynków:

1. mieszkalnych - dach dwuspadowy, dwuspadowy z naczółkami lub mansardowy o połaciach 
symetrycznych  i  kątach  nachylenia  35-45o,  sytuowany  kalenicą  równolegle  do  frontu 
działki,

2. gospodarczych/garażowych - dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 35-45o,

11) dla istniejącej zabudowy, nie spełniającej wymogów ust. 2 pkt. 6-10 dopuszcza się 

zachowanie stanu istniejącego z możliwością nadbudowy, przebudowy i rozbudowy, przy 

czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, proponuje się stosować 

odpowiednio. 

§10.
1. 3MN  i  4MN –  teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  z  przeznaczeniem 

podstawowym  pod  jednorodzinną  zabudowę  mieszkaniową  wolnostojącą,  bliźniaczą, 
szeregową  oraz  wielorodzinną  zabudowę  mieszkaniową  do  8  mieszkań  w  budynku,  z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się:

1. lokalizację usług edukacji, sportu i rekreacji, obsługi turystyki, usług handlu detalicznego, 
usług biurowych, na działkach bezpośrednio dostępnych z dróg/ulic publicznych, 

2. usług drobnych i usług bytowych, 

3. lokalizację usług rzemieślniczych oraz usług technicznych o nie więcej niż 3 stanowiskach 
roboczych, na działkach o powierzchni większej  niż 1000m2  bezpośrednio dostępnych z 
drogi/ulicy KDZ lub KDL, 

4. zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 

5. dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

2. zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego.

3. Dla terenu 3MN i 4MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, lub dróg służebnych,

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, 

3. od strony dróg/ulic publicznych i wewnętrznych - zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z 
prefabrykatów betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości 



większej niż 1,5m, 

4. usługi  handlu  detalicznego  sytuować  jako  wbudowane  lub  dobudowane  do  budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony przed 
elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

5. na  działce  z  zabudową mieszkaniową jedno-  i  wielorodzinną  sytuować  do  2  budynków 
gospodarczych/garażowych,  przy  czym  łączna  powierzchnia  ich  zabudowy  nie  może 
przekraczać powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego, 

6. budynki mieszkalne i usługowe sytuować na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z 
uwzględnieniem wymogów §53 planu,

7. linia zabudowy: 

1. obwiązująca dla budynków mieszkalnych i usługowych - zgodnie z rysunkiem planu,

2. nieprzekraczalna – zgodnie z rysunkiem planu, 

8. wskaźniki zagospodarowania działki:

1. wskaźnik zabudowy – do 40%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 30%, 

9. gabaryty i wysokości:

a) budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze 
oraz do 12m do kalenicy dachu,

b) pozostałych obiektów budowlanych – do 9m od poziomu terenu do najwyżej położonego 
ich punktu, 

10.szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych - do 20m na terenie 3MN oraz do 
13m na terenie 4MN, 

11.geometria dachu budynków : 

1. mieszkalnych -  dach o połaciach symetrycznych i  kątach nachylenia  30-45o,  sytuowany 
kalenicą równolegle do frontu działki na terenie 3MN oraz prostopadle do frontu działki na 
terenie 4MN, 

2. pozostałych – dowolna, 

12.dla  istniejącej  zabudowy,  nie  spełniającej  wymogów  ust.  2  pkt.  6-11,  dopuszcza  się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością nadbudowy, przebudowy i rozbudowy, przy 
czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, proponuje się stosować 
odpowiednio. 

§11.
1. 5MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod 

jednorodzinną  zabudowę  mieszkaniową,  wolnostojącą  i  bliźniaczą,  z  następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług drobnych i usług bytowych, 

2. usług edukacji, 

3. obsługi turystyki, usług handlu detalicznego i usług biurowych na działkach bezpośrednio 
dostępnych z drogi/ulicy KDZ lub KDL, 



2. zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także 
tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu 5MN ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych, 

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, 

3. od strony dróg/ulic publicznych i wewnętrznych - zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z 
prefabrykatów betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości 
większej niż 1,5m, 

4. usługi  handlu  detalicznego  sytuować  jako  wbudowane  lub  dobudowane  do  budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony przed 
elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

5. na  działce  sytuować  nie  więcej  niż  2  budynki  gospodarcze/garażowe 
wolnostojące/dobudowane,  przy  czym  łączna  powierzchnia  ich  zabudowy  nie  może 
przekraczać powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,

6. dopuszcza  się  sytuowanie  budynków mieszkalnych  i  usługowych w odległości  1,5m od 
granicy działki, 

7. linia  zabudowy  obowiązująca  lub  nieprzekraczalna  dla  budynków  mieszkalnych  i 
usługowych - zgodnie z rysunkiem planu, 

8. wskaźniki zagospodarowania działki: 

1. wskaźnik zabudowy – do 40%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 30%, 

9. gabaryty i wysokości:

1. budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze oraz 
do 12m do kalenicy dachu,

2. pozostałych  obiektów budowlanych – do  2 kondygnacji  nadziemnych,  w tym użytkowe 
poddasze, oraz do 9m do najwyżej położonego ich punktu, 

10.szerokość elewacji frontowej – budynków mieszkalnych do 14m, 

11.geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych  -  dach  kopertowy lub  czterospadowy o  połaciach  symetrycznych  i  kątach 
nachylenia 30-45o, sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki,

2. pozostałych – dowolna, 

12)  dla  istniejącej  zabudowy,  nie  spełniającej  wymogów  ust.  2  pkt.  5-11,  dopuszcza  się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością nadbudowy, przebudowy i rozbudowy, przy 
czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, proponuje się stosować 
odpowiednio. 

§12.
1. MNp  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  z  przeznaczeniem 

podstawowym pod projektowaną jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą,  z 



następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

1. usług drobnych, 

2. usług bytowych – na działkach bezpośrednio dostępnych z dróg/ulicy KDL, 

3. dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

2)  zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także 
tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu MNp ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zjazd na teren – z istniejących lub projektowanych dróg/ulic publicznych lub wewnętrznych, 

2)  w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, wliczając garaż, 

3)  od strony dróg/ulic  publicznych i  wewnętrznych oraz przestrzeni  publicznych,  o  których 
mowa w §52 planu,  zakaz grodzenia  działki  ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych 
oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości większej niż 1,2m, 

4) poziom parteru budynku mieszkalnego sytuować od 0,4m do 0,8m nad poziomem terenu, 

5) na działce sytuować do 2 budynków/wiat gospodarczych/garażowych, w tym nie więcej niż 1 
budynek wolnostojący; budynek gospodarczy/garażowy sytuować w odległości min 1,5m od 
granicy działki, 

6)  linia zabudowy  obowiązująca lub nieprzekraczalna dla  budynków mieszkalnych, w tym z 
wbudowanym/dobudowanym budynkiem gospodarczym/garażowym, lub wiatą o tej funkcji 
– 6m lub 10m od drogi/ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 

7) wskaźniki zagospodarowania działki:

1. wskaźnik zabudowy – do 30%, przy czym powierzchnia zabudowy wolnostojącego budynku 
gospodarczego/garażowego nie może być większa niż 50% powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 50%, 

8) gabaryty i wysokości budynków:

1. budynki mieszkalne – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, wysokość 
od 3,8m do 4,5m do górnej krawędzi elewacji frontowej oraz do 9,5m do kalenicy dachu, 

2. budynki/wiaty wolnostojące – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 
oraz do 7,0m do kalenicy dachu,

9) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych, sytuowanych:

1. kalenicą prostopadle do frontu działki – od 9m do 13m, 

2. kalenicą równolegle do frontu działki - od 12m do 17m,

10) geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych  -  dach  o  połaciach  symetrycznych  i  kątach  nachylenia  40-45o sytuować 
kalenicą zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w przypadku usytuowania dachu kalenicą 
prostopadle  do  frontu  działki  wyklucza  się  stosowanie  dachu  czterospadowego  i 
kopertowego, 

2. pozostałych – dach o połaciach symetrycznych i  kątach 30-45o,  proponuje się  sytuować 
kalenicą równolegle do frontu działki.



§13.
1. 1RM  i  2RM  -  tereny  zabudowy  zagrodowo-mieszkaniowej,  z  przeznaczeniem 

podstawowym  pod  zabudowę  zagrodową  gospodarstw  rolnych,  hodowlanych  i 
ogrodniczych oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o nie więcej niż 
4 mieszkaniach w budynku, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług drobnych i bytowych, usług handlu detalicznego, gastronomii, rozrywki i kultury, 

2. usług rzemieślniczych i technicznych, 

3. usług agroturystycznych, 

4. handlu hurtowego na terenie 1RM, 

5. dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 

2. Dla terenu 1RM i 2RM ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z dróg/ulic istniejących, lub dróg służebnych,

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, 

3. dopuszcza  się  sytuowanie  budynków w odległości  1,5-3m oraz  przy granicy działki,  na 
zasadach określonych przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem wymogów §53 planu,

4. od  strony dróg/ulic  publicznych  i  wewnętrznych  oraz  dróg  pieszych  -  zakaz  grodzenia 
działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej 
niż 50%, 

5. usługi rzemieślnicze sytuować na terenie położonym w odległości większej niż 50m od linii 
rozgraniczających  terenu  zabytkowego  zespołu  pałacowo-folwarcznego,  oznaczonego 
symbolem  U;  budynki  produkcyjne  i  gospodarcze  zabudowy  zagrodowej  sytuować  w 
odległości min 10m od linii rozgraniczającej ww. terenu, 

6. usługi  handlu  detalicznego  sytuować  jako  wbudowane  lub  dobudowane  do  budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony przed 
elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

7. handel hurtowy sytuować na terenie położonym w odległości większej niż 100m od linii 
rozgraniczających  terenu  zabytkowego  zespołu  pałacowo-folwarcznego,  oznaczonego 
symbolem U, 

8. usługi agroturystyczne proponuje się sytuować w sąsiedztwie terenu zabytkowego zespołu 
pałacowo-folwarcznego, oznaczonego symbolem U, 

9. na terenie 1RM zachować układ zabudowy wchodzącej w skład historycznego założenia 
pałacowo-folwarcznego,  a  kompozycję  przestrzenną  i  architekturę  nowych  budynków 
podporządkować zabudowie objętej ochroną konserwatorską, 

10.linia  zabudowy obowiązująca  lub nieprzekraczalna,  dla  budynków mieszkalnych i  usług 
handlu - zgodnie z rysunkiem planu, 

11.wskaźnik zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 50%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna - min 20%,

12.gabaryty i wysokości:



1. budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz 
do 7m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12m do kalenicy dachu,

2. pozostałych  obiektów budowlanych – do  2 kondygnacji  nadziemnych,  w tym użytkowe 
poddasze, oraz do 11m do najwyżej położonego ich punktu,

13.szerokość elewacji frontowej – budynków mieszkalnych do 20m, 

14.geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych - dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30-60o, na terenie 2RM 
sytuowany kalenicą równolegle do frontu działki, 

2. pozostałych – dach o kątach nachylenia 3-45o; proponuje się stosowanie dachów o połaciach 
symetrycznych, 

15.dla  istniejącej  zabudowy,  nie  spełniającej  wymogów  ust.  2  pkt.  9-13  dopuszcza  się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością nadbudowy, przebudowy i rozbudowy, przy 
czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, proponuje się stosować 
odpowiednio. 

§14.
1. MM – tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej, z przeznaczeniem podstawowym 

pod  zabudowę  mieszkaniową  obejmującą  jednorodzinny  dom  wolnostojący  w  formie 
rezydencji lub willi podmiejskiej, wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi takimi 
jak mieszkalny dom gościnny, budynek garażowy/gospodarczy związany z jednorodzinną 
zabudową mieszkaniową, oranżeria, obiekty architektury ogrodowej, obiekty i urządzenia 
rekreacyjne i sportowe, sztuczne zbiorniki wodne oraz zieleń urządzona typu parkowego, z 
następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację usług drobnych, 

2)  zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego.

2. Dla terenu MM ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren – z dróg/ulic istniejących i projektowanych, 

2. w granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów osobowych,  w ilości 
określonej §43 planu, 

3. od strony dróg/ulic - zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych 
oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości większej niż 1,8m, 

4. budynki  sytuować  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi;  wiaty/zadaszenia  sytuować  w 
odległości min 3m od granicy działki, 

5. zapewnić  wysokie  walory kompozycji  przestrzennej  zespołu  zabudowy rezydencjalnej  z 
wydzieloną strefą przedwejściową rezydencji,  gospodarczo-pomocniczą oraz rekreacyjno-
parkową; proponuje się architekturą rezydencji nawiązać do polskich tradycji kulturowych, 

6. linia zabudowy dla budynku mieszkalnego – obowiązująca, 25m od drogi/ulicy, zgodnie z 
rysunkiem planu; dopuszcza się usytuowanie budynków pomocniczych, w tym szczególnie 
garażowych i  domu gościnnego,  przed linią zabudowy jednak nie bliżej  niż  6m od linii 
rozgraniczającej drogi/ulicy, 

7. wskaźniki zagospodarowania działki:

1. wskaźnik zabudowy – do 15%, przy czym powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 



powinna wynosić od 140 do 300m2, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 60%, 

8. gabaryty i wysokości budynków:

1. mieszkalnych – 2 kondygnacje, w tym użytkowe poddasze, oraz do 12m do kalenicy dachu,

2. pozostałych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 8m do 
kalenicy dachu,

9. szerokość elewacji frontowej – rezydencji od 14m do 25m, 

10.geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych  -  dach  o  połaciach  symetrycznych  i  kątach  nachylenia  35-50o  sytuowany 
kalenicą równolegle do frontu działki, 

2. pozostałych – dach o połaciach symetrycznych, i kątach nachylenia jak na budynku 
mieszkalnym. 

§15.
1. MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  z przeznaczeniem podstawowym pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o nie więcej niż 4 mieszkaniach w 
budynku oraz usługi handlu detalicznego, gastronomii i rozrywki, kultury, usługi biurowe, 
drobne i bytowe, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

1. usług rzemieślniczych i technicznych, 

2. zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

3. usług agroturystycznych, 

2) zakaz lokalizacji otwartych zbiorników na płynne odchody zwierzęce.

2. Dla terenu MU ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z drogi/ulicy KDZ, lub dróg służebnych,

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, 

3. dopuszcza  się  sytuowanie  budynków  w  odległości  1,5-3m oraz  przy  granicy  działki,  z 
uwzględnieniem wymogów § 53 planu,

4. od strony dróg/ulic publicznych i wewnętrznych - zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z 
prefabrykatów betonowych oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wysokości 
większej niż 1,5m, 

5. budynki  przyuliczne  –  bryła  prosta  podporządkowana  zabudowie  historycznej;  zakaz 
sytuowania  na  budynku  elementów  o  sylwecie  pionowej,  stanowiących  dominanty 
przestrzenne, takich jak wieżyczki, sterczyny itp., 

6. usługi  handlu  detalicznego  sytuować  jako  wbudowane  lub  dobudowane  do  budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony przed 
elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

7. linia zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych – historyczna, wyznaczona przez 
elewacje  frontowe  budynków  przyulicznych,  usytuowanych  na  działkach  sąsiednich,  z 
odstępstwem do 5m w głąb działki, 



8. wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 60%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna - min 10%,

9. gabaryty i wysokości:

1. budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze oraz 
do 11m do kalenicy dachu,

2. pozostałych  obiektów budowlanych  -  do  2  kondygnacji  nadziemnych,  w tym użytkowe 
poddasze, oraz do 9m do najwyżej położonego punktu. 

10.geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych  -  dach  dwuspadowy  lub  dwuspadowy  z  naczółkami  o  połaciach 
symetrycznych  i  kątach  nachylenia  25-45o,  sytuowany  kalenicą  równolegle  do  frontu 
działki, 

2. pozostałych - dowolna, 

11.dla  istniejącej  zabudowy,  nie  spełniającej  wymogów  ust.  2  pkt.  6-9,  dopuszcza  się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością nadbudowy, przebudowy i rozbudowy, przy 
czym możliwe do spełnienia warunki proponuje się stosować odpowiednio. 

§16.
1. MP – tereny zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej, z przeznaczeniem podstawowym 

pod  usługi  rzemieślnicze  i  techniczne  z  towarzyszącą  zabudową  mieszkaniową 
jednorodzinną, z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2. zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych ogrodniczych,

2)  zakaz  lokalizacji  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych  blaszanych,  składanych  z 
gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego,

2. Dla terenu MP ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren – z dróg/ulic istniejących, 

2. w granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów osobowych,  w ilości 
określonej §43 planu, 

3. od strony dróg/ulic - zakaz grodzenia działki ogrodzeniami z prefabrykatów betonowych 
oraz o powierzchni ażurowej mniejszej niż 50% i wyższych niż 1,8m, 

4. budynki/wiaty sytuować w odległości min 1,5m od granicy działki, 

5. wzdłuż  granicy  działki  usług  rzemieślniczych  i  technicznych  z  terenami  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, lokalizowanej samodzielnie, sytuować zieleń izolacyjną, 

6. linia zabudowy - obowiązująca lub nieprzekraczalna dla budynków mieszkalnych od 6 do 
10m, zgodnie z rysunkiem planu,

7. wskaźniki zagospodarowania działki:

1. wskaźnik zabudowy – do 50%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 20%, 



8. gabaryty i wysokości:

1. budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 9,5m do 
kalenicy dachu,

2. pozostałych obiektów budowlanych – do 8m najwyżej położonego punktu, 

9. szerokość elewacji frontowej – budynków mieszkalnych od 10m do 14m,

10.geometria dachu budynków:

1. mieszkalnych – dach o połaciach symetrycznych i  kątach nachylenia  35-40o,  sytuowany 
kalenicą równolegle do drogi KDZ i KDL,

2. pozostałych – dowolna. 

§17.
1. 1UC  –  tereny  zabudowy  usługowej  centrum  usługowego  wsi  -  historycznego,  z 

przeznaczeniem  podstawowym  pod  usługi  handlu  detalicznego,  gastronomii,  rozrywki, 
kultury,  edukacji,  obsługi  turystyki,  usługi  biurowe  oraz  zabudowę  mieszkaniową,  z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się:

1. lokalizację  usług  opieki  zdrowotnej,  społecznej  i  socjalnej,  usług  bytowych  i  usług 
drobnych, 

2. lokalizację gminnego targowiska handlu detalicznego oraz parkingów strategicznych, 

3. zachowanie istniejących usług rzemieślniczych,

2) zakaz lokalizacji:

1. usług  wymagających  magazynowania  materiałów  w  budowlach  lub  ich  składowania  na 
terenie, lub innych form zagospodarowania terenu zakłócających rangę centrum wsi, 

2. obiektów  niezgodnych  z  klimatem przestrzennym  i  tradycyjnym  sposobem formowania 
zespołu  zabudowy,  w  tym  szczególnie  lokalizacji  wielkopowierzchniowych  obiektów 
handlowych,  budynków  wielkogabarytowych  i  jednoprzestrzennych,  niedostosowanych 
architektonicznie do kulturowych cech sytuowania i kształtowania zabudowy historycznej, a 
także nowych obiektów jednokondygnacyjnych i tymczasowych takich jak kioski, pawilony, 
wiaty, zakłócających historyczny układ zespołu zabudowy i obniżających rangę centrum, z 
wyłączeniem obiektów lokalizowanych na terenie targowiska, 

3. wolnostojących  nośników  reklamowych  oraz  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych 
blaszanych,  składanych  z  gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu 
zewnętrznego, a także tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu 1UC ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd  na  teren  z  ulic  KDZ i  KDL;  dopuszcza  się  zjazdy z  placu  publicznego KP,  przy 
zachowaniu ustaleń §34 planu, 

2. w  granicach  terenu  proponuje  się  sytuować  miejsca  postojowe  w ilości  określonej  §43 
planu,

3. parkingi  strategiczne  sytuować  w  sposób  nie  zakłócający  kompozycji  przestrzennej  i 
funkcjonowania podstawowego przeznaczenia terenu, 

4. dopuszcza  się  lokalizację  budynków  w  odległości  1,5-3m  oraz  przy  granicy  działki,  z 
uwzględnieniem wymogów §53 planu,



5. budynki mieszkalno-usługowe w formie kamienic proponuje się sytuować w zwartej  lub 
półzwartej,  historycznej  pierzei  zabudowy;  proponuje  się  uzupełnić  pierzeję  zabudowy 
poprzez:

1. przekształcenie  funkcjonalno-przestrzenne  budynków  gospodarczych,  usytuowanych  na 
posesji  przy  ul.  Oleskiej  4,  na  funkcje  usługowe  oraz  przekształcenie  ich  północno-
wschodniej elewacji (ściany p-pożarowej usytuowanej od strony placu publicznego KP) w 
celu  podniesienia  jej  walorów  architektoniczno-estetycznych  stosowanie  do  rangi  placu 
publicznego;  alternatywnie  rozbudowę  i  zmianę  sposobu  użytkowania  lub  dobudowę 
budynku o funkcji usługowej lub usługowo-mieszkaniowej kosztem placu publicznego KP, 

2. przekształcenie  funkcjonalno–przestrzenne  budynku  gospodarczego,  ujętego  w  gminnej 
ewidencji zabytków, usytuowanego na posesji przy ul. Murka 3, na funkcje usługowe oraz 
przekształcenie jego zachodniej elewacji (ściany p-pożarowej usytuowanej od strony ciągu 
pieszo-jezdnego  przebiegającego  wzdłuż  posesji  od  ul.  Murka  do  Oleskiej),  w  celu 
podniesienia jej  walorów architektoniczno-estetycznych, lub też dobudowę do zachodniej 
ściany budynku mieszkalno-gospodarczego nowego budynku usługowego lub mieszkalno-
usługowego, stanowiącego zamknięcie zwartej pierzei zabudowy, 

6. dopuszcza się zachowanie istniejących oraz budowę nowych budynków wolnostojących lub 
bliźniaczych, 

7. proponuje się zapewnić:

1. powiązania komunikacyjne oraz kompozycyjno-przestrzenne z terenem placu publicznego 
KP oraz zielenią parkową 1ZP, w tym szczególnie należy:

• zwiększyć  szerokość  terenu  1ZP  kosztem  terenu  1UC,  wzdłuż  linii  brzegowej  stawu 
gospodarczego WS, 

• zapewnić powiązania funkcjonalno-przestrzenne terenu 1UC z terenem 1ZP, w tym także 
poprzez  adaptację  podwórek  na  cele  usługowe  poprzez  sytuowanie  ogródków 
gastronomicznych  oraz  urządzeń  i  obiektów  obsługi  rekreacji  na  (i  przy)  stawie 
gospodarczym itp.

2. usytuowanie usług nie mniej niż w parterze budynków, 

3. likwidację substandardowej zabudowy gospodarczo-garażowej, 

4. zmianę  wystroju  zewnętrznego  współczesnej  zabudowy  dysharmonijnej,  w  celu 
dostosowania  do  kompozycji  architektoniczno-przestrzennej  historycznego  zespołu 
zabudowy,

8. na  działkach  przyległych  do  placu  publicznego  KP  budynki  usługowe  i  usługowo-
mieszkalne sytuować w zwartej lub półzwartej pierzei zabudowy, w sposób zapewniający 
powstanie wnętrza urbanistycznego (rynku - placu), 

9. targowisko gminne sytuować na  zapleczu  zabudowy przyulicznej  ul.  Murka  3-5-7,  przy 
zapewnieniu dostępu komunikacyjnego także od strony terenu KS i 2UO i ul. Murka; plac 
targowy winien być przestrzennie izolowany od strony terenów publicznych,

10.linia zabudowy dla zabudowy przyulicznej - historyczna, zgodnie z rysunkiem planu,

11.wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 60%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 20%, 

12.gabaryty i wysokości budynków:

1. usługowych, usługowo-mieszkalnych i mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w 



tym użytkowe poddasze, oraz do 11m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 16m do 
kalenicy dachu,

2. pozostałych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 6m do 
najwyżej położonej krawędzi ściany zewnętrznej i do 9m do kalenicy dachu,

13.geometria  dachu  budynków  -  geometrię  dachu  należy  dostosować  do  zabudowy 
usytuowanej na działkach sąsiednich; proponuje się dach o kątach nachylenia 20-45o, 

14.dla  istniejącej  zabudowy,  nie  spełniającej  wymogów  ust.  2  pkt.  9-12,  dopuszcza  się 
zachowanie stanu istniejącego z możliwością przebudowy, rozbudowy i adaptacji poddasza 
na cele użytkowe, przy czym możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, 
proponuje się stosować odpowiednio. 

§18.
1. 2UC  –  tereny  zabudowy  usługowej  centrum  usługowego  wsi  -  współczesnego,  z 

przeznaczeniem  podstawowym  pod  usługi  handlu  detalicznego,  gastronomii,  rozrywki, 
kultury,  edukacji,  obsługi  turystyki,  usługi  biurowe, usługi bezpieczeństwa publicznego i 
usługi opieki zdrowotnej oraz zabudowa mieszkaniowa, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

1. usług opieki społecznej i socjalnej, 

2. usług bytowych i usług drobnych, 

3. parkingów strategicznych, 

2) zakaz :

1. lokalizacji  wielkopowierzchniowych  obiektów  handlowych  oraz  usług  wymagających 
magazynowania materiałów w budowlach lub ich składowania na terenie, lub innych form 
zagospodarowania terenu zakłócających rangę centrum wsi, 

2. wolnostojących  nośników  reklamowych  oraz  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych 
blaszanych,  składanych  z  gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu 
zewnętrznego, a także tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu 2UC ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z dróg/ulic KDZ, KDL i KDW,

2. w granicach działki lub terenu sytuować miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w 
ilości określonej §43 planu, 

3. parkingi  strategiczne  sytuować  w  sposób  nie  zakłócający  kompozycji  przestrzennej  i 
funkcjonowania podstawowego przeznaczenia terenu, 

4. na działce sytuować nie więcej niż 1 budynek gospodarczy/garażowy o powierzchni do 50% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego/usługowego, 

5. proponuje  się  teren  położony  pomiędzy  elewacją  budynku  usługowego  pozostawić 
ogólnodostępny, 

6. przy zagospodarowaniu terenu stosować także ustalenia §53 planu, 

7. linia zabudowy;

1. obowiązująca/nieprzekraczalna  -  dla  budynków  mieszkalnych/usługowych,  zgodnie  z 
rysunkiem planu,



2. nieprzekraczalna  -  dla  budynków  gospodarczych  wyznaczona  tylną  elewacją  budynku 
przyulicznego, 

8. wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 50%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 20%, 

9. gabaryty i wysokości budynków:

1. mieszkalnych/usługowych – do 3 kondygnacji  nadziemnych,  w tym użytkowe poddasze, 
oraz do 12m do kalenicy dachu, 

2. pozostałych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 3,5m do 
górnej krawędzi ściany zewnętrznej i do 7m do kalenicy dachu,

10.geometria dachu budynków - dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 20-50o , z 
zaleceniem sytuowania kalenicy równolegle do frontu działki. 

§19.
1.  U – tereny zabudowy usługowej, z  przeznaczeniem podstawowym pod usługi  gastronomii, 

obsługi  turystyki  oraz  usługi  sportu  i  rekreacji,  z  następującymi  dopuszczeniami  i 
ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług agroturystycznych, 

2. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej do 6 mieszkań w budynku, 

3. usług rozrywki, kultury oraz edukacji, 

4. usług opieki zdrowotnej, 

5. usług opieki społecznej i socjalnej tzn. domu dziecka i domu spokojnej starości, 

6. usług handlu detalicznego, 

7. zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych hodowlanych i ogrodniczych, 

2. zakaz lokalizacji:

1. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

2. budowli rolniczych takich jak komory fermentacyjne, biogazownie oraz myjnie płytowe dla 
pojazdów i urządzeń rolniczych, 

3. wolnostojących  nośników  reklamowych  oraz  budynków/wiat  gospodarczych/garażowych 
blaszanych,  składanych  z  gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu 
zewnętrznego, a także tymczasowych obiektów budowlanych,

4. usług  wymagających  magazynowania  lub  składowania  materiałów  na  terenie,  oraz 
wprowadzania  innych  form  zagospodarowania  terenu  obniżających  wartość  i  rangę 
kulturową terenu.

2. Dla terenu U ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - do pałacu historyczny tj. z drogi KDW od strony południowej; do 
zabudowań folwarcznych z drogi KDW , KDZ, lub przez teren 2ZP, 

2. w granicach  działki  sytuować miejsca  postojowe dla  samochodów osobowych w 
ilości  określonej  §43 planu;  usytuowanie  miejsc  postojowych winno uwzględniać 
ochronę i rewaloryzację historycznego założenia pałacowo-folwarcznego oraz parku 



2 ZP, 

3. zakaz  grodzenia  działki  ogrodzeniami  z  prefabrykatów  betonowych  oraz  o 
powierzchni ażurowej mniejszej niż 70%, 

4. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej realizować wyłącznie jako podziemne, 

5. usługi handlu detalicznego sytuować jako wbudowane lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego lub w małym budynku usługowym jako wolnostojące; teren położony 
przed elewacją frontową usług handlu pozostawić ogólnodostępny, 

6. proponuje się zapewnić:

1. przywrócenie  użytkowania  budynku  pałacu  oraz  jego  rewaloryzację,  z  preferencją 
przeznaczenia na motel, hotel, pensjonat, restaurację, kawiarnię lub kasyno,

2. zachowanie historycznego, wewnętrznego układu komunikacyjno-przestrzennego pałacu,

3. rewaloryzację  folwarcznych budynków gospodarczych (dawnej  chlewni  i  dawnej  obory) 
oraz zmianę ich sposobu użytkowania z preferencją dla usług gastronomii, kultury, rozrywki 
oraz sportu i rekreacji, 

4. możliwość  alternatywnego  przeznaczenia  zespołu  zabudowy  pałacowo-folwarcznej  dla 
potrzeb usług agroturystycznych lub sportu i rekreacji, z preferencją dla sytuowania form 
rekreacji  kwalifikowanej,  w  tym  szczególnie  jeździectwa,  umożliwiających  zachowanie 
gospodarczej  funkcji  budynków  folwarcznych  (lub  przekształcenie  na  ujeżdżalnię)  oraz 
zachowanie funkcji mieszkalnej pałacu, 

7) starodrzew poddać ochronie konserwatorskiej, w tym szczególnie chronić aleję grabową i 

pojedyncze drzewa, wskazane na rysunku planu; poddać rewaloryzacji ogród przypałacowy, 

usytuowany przed jego elewacją zachodnią, 

8) w zagospodarowaniu terenu zapewnić: 

1. zachowanie  dróg  objazdowych  założenia  pałacowo-folwarcznego,  w  powiązaniu  z 
kompozycją przestrzenną założenia dziedzińcowo-parkowego, oznaczonego symbolem 2ZP, 

2. wysokie  walory  architektoniczno  i  estetyczne  wyposażenia  i  zagospodarowania,  w  tym 
szczególnie  wysokie  walory  funkcjonalne  i  estetyczne  nawierzchni,  małej  architektury i 
oświetlenia terenu, 

3. przebudowę nadziemnych sieci infrastruktury technicznej na podziemne,

4. likwidację substandardowej zabudowy i zagospodarowania terenu, 

9) usytuowanie nowych budynków należy podporządkować historycznej kompozycji 
przestrzennej 

zespołu zabudowy pałacowo-folwarcznej, 

10) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,

11) wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik  zabudowy  –  do  30%,  a  na  działce  pałacu  proponuje  się  utrzymać  wskaźnik 
historyczny, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 40%, 

12) gabaryty i wysokości budynków:

1. objętych  ochroną  konserwatorską  –  historyczna;  dopuszcza  się  zmianę  wysokości  na 
warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,



2. mieszkalnych/usługowych - do 10m do kalenicy dachu, 

3. pozostałych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 6m do 
górnej krawędzi ściany zewnętrznej i do 11m do kalenicy dachu, 

13) geometria dachu budynków:

1. objętych ochroną konserwatorską – historyczna; dopuszcza się zmianę geometrii dachu na 
warunkach określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

2. pozostałych - dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 20-45o. 

§20.
1.  1UO  –  tereny  usług  publicznych  edukacji,  z  przeznaczeniem  podstawowym  pod  szkoły 

poziomu podstawowego  i  średniego  oraz  usługi  sportu  i  rekreacji,  w  tym szczególnie  pod 
wielofunkcyjną  halę  sportowo-rekreacyjną  i  basen  kryty,  z  następującymi  dopuszczeniami  i 
ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację:

1. innych usług edukacji, 

2. usług kultury i biurowych, 

3. obiektów i urządzeń obrony cywilnej, 

4. schroniska młodzieżowego, internatu i domu dziecka, 

5. zabudowy  mieszkaniowej  i  pojedynczych  mieszkań,  towarzyszących  przeznaczeniu 
podstawowemu, 

6. parkingów strategicznych, 

2) zakaz lokalizacji usług biurowych komercyjnych. 

2. Dla terenu 1UO ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren z dróg KDZ i KDL, 

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, oraz miejsca postojowe dla rowerów, 

3. podnieść  walory  funkcjonalno-użytkowe  i  estetyczne  strefy  przedwejściowej  szkoły,  z 
uwzględnieniem wymogów §52 planu, 

4. zwiększyć  udział  zieleni  wysokiej,  w  tym  szczególnie  tereny  urządzeń  sportowo-
rekreacyjnych izolować pasem zieleni sytuowanym wzdłuż drogi KDL, z min 30% udziałem 
zieleni zimozielonej, 

5. linia zabudowy - nieprzekraczalna min 6m granicy pasa drogowego drogi KDZ i KDL, 

6. wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. wskaźnik zabudowy – do 40%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 30%, 

7. gabaryty i wysokości:

1. budynków  –  do  3  kondygnacji  nadziemnych  oraz  do  10m  do  górnej  krawędzi  ściany 
zewnętrznej i do 15m do kalenicy dachu,

2. pozostałych obiektów budowlanych – do 9m, 

8. geometria  dachu  budynków  -  dach  o  spadkach  0-10o lub  spadzisty  o  połaciach 



symetrycznych, o kątach nachylenia 35-40o.

§21.
1. 2UO – tereny usług publicznych edukacji,  z przeznaczeniem podstawowym pod przedszkole, 

szkoły poziomu podstawowego, usługi sportu i  rekreacji,  z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację:

1. innych usług edukacji, 

2. usług kultury, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 

3. obiektów i urządzeń obrony cywilnej, 

4. pojedynczych mieszkań, towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, 

5. parkingów strategicznych, 

2) zakaz lokalizacji ośrodków leczenia uzależnień, hospicjów, schroniska dla bezdomnych. 

2. Dla terenu 2UO ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren z drogi KDZ, 

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu, 

3. podnieść walory funkcjonalno-użytkowe i estetyczne strefy przedwejściowej budynku oraz 
wewnętrznego dziedzińca,

4. proponuje się zachować zieleń wysoką, 

5. dla terenu obowiązują także ustalenia §52 planu, 

6. linia zabudowy – nieprzekraczalna, określona elewacją frontową budynku przyulicznego, 

7. wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. wskaźnik zabudowy – do 40%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 30%, 

8. gabaryty  i  wysokości  budynków  –  do  3  kondygnacji  nadziemnych,  w  tym  użytkowe 
poddasze, oraz do 10m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

9. geometria dachu budynków:

1. objętych ochroną konserwatorską – historyczna, 

2. pozostałych – dowolna, uwzględniająca walory kulturowe terenu. 

§22.
1. UK – teren usług kultu religijnego, z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty sakralne 

z  zamkniętym  cmentarzem  przykościelnym,  z  następującymi  dopuszczeniami  i 
ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację obiektów i konstrukcji tymczasowych i tymczasowego 
zagospodarowania terenu, związanego z organizowaniem imprez sakralno-kulturalnych, 

2) zakaz :

a) podejmowania wszelkich działań mogących obniżyć walory estetyczne i architektoniczne 
obiektu,  w  tym  szczególnie  sytuowania  masztów  i  anten  radiowych  i 
telekomunikacyjnych oraz innych konstrukcji i urządzeń na terenie i elewacji kościoła, 

b)  dokonywania  pochówków  ludzi  zmarłych  współcześnie  na  terenie  zamkniętego 



cmentarza przykościelnego.

2. Dla terenu UK ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - istniejący,

2. zachować: 

1. pozostałości założenia przestrzennego zamkniętego cmentarza przykościelnego jako terenu 
zieleni niskiej, 

2. istniejącą zieleń wysoką, 

3. powiązanie terenu przykościelnego z cmentarzem ZC,

3. umieszczenie  tablic  pamiątkowych,  płaskorzeźb,  urządzeń technicznych,  tablic,  reklam i 
napisów  na  terenie  i  jego  ogrodzeniu  oraz  murach  zewnętrznych  i  wewnętrznych 
zabytkowego  kościoła,  wymaga  uzyskania  pozwolenia  wojewódzkiego  konserwatora 
zabytków, 

4. linia zabudowy - określona elewacją frontową kościoła,

5. wskaźniki zagospodarowania terenu:

1. wskaźnik zabudowy – istniejący,

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 50%, 

6. gabaryty, wysokości i geometria dachu budynku kościoła – istniejące.

§23.
1. RR – tereny rolnicze, z przeznaczeniem podstawowym pod użytki rolne, z dominacją gruntów 

ornych i sadów, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) dopuszcza się lokalizację:

1. stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, służących dla potrzeb rolnictwa i rekreacji, 

2. szlaków turystycznych i rowerowych, 

3. zabudowy zagrodowej, 

4. obiektów produkcji roślinnej i zwierzęcej o obsadzie do 60DJP, 

5. budowli rolniczych wchodzących w skład zabudowy zagrodowej, usytuowanej w granicach 
obszaru objętego planem, jeśli powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza 3ha, 

2) zakaz lokalizacji:

a)  otwartych  zbiorników  na  płynne  odchody  zwierzęce,  komór  fermentacyjnych, 
biogazowni oraz myjni płytowych dla pojazdów i urządzeń rolniczych.

2. Dla terenu RR ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren – z dróg KDL, KDW, dróg rolnych, lub przez istniejące siedlisko z zabudową 
zagrodową, 

2. zachować oraz wprowadzić zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne,

3. stawy rybne sytuować na gruntach V i VI klasy bonitacyjnej, 

4. szlaki turystyczne i rowerowe prowadzić drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, 

5. budynki produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz budowle rolnicze proponuje się sytuować na 
zapleczu działki siedliskowej z zabudową zagrodową inwestora; zapewnić dostęp do dróg 
lub  przez  działkę  siedliskową  oraz  odpowiednie  dla  przedsięwzięcia  wyposażenie  w 



infrastrukturę techniczną, 

6. linia zabudowy – nieprzekraczalna min 10m od dróg KDZ, KDL, KDD i KDW oraz min 6m 
od dróg rolnych, 

7. wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 40%,

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 30%,

8. gabaryty i wysokości:

1. budynki – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 4m do górnej 
krawędzi ściany zewnętrznej i do 8m do kalenicy dachu,

2. pozostałych obiektów budowlanych – do 9m do najwyżej położonego ich punktu,

9. geometria  dachu  budynków  -  dach  spadzisty  o  połaciach  symetrycznych,  o  kątach 
nachylenia 20-40o. 

§24.
1. RZ – tereny użytków zielonych, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym 

pod  łąki  i  pastwiska  trwałe  oraz  lasy  i  zadrzewienia,  stanowiące  lokalny  korytarz 
ekologiczny, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. parku wiejskiego, 

2. istniejących gruntów ornych, 

3. budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej,

4. stawów rybnych i innych zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, 

2. zakaz : 

1. wprowadzania trwałych upraw ogrodniczych, sadowniczych i roślin energetycznych, 

2. wygradzania terenu. 

2. Dla terenu RZ ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1. zachować  łąki  i  pastwiska  trwałe  oraz  ciągłość  przestrzenno-funkcjonalną  korytarza 
ekologicznego doliny, 

2. ochronie podlega:

a) naturalna obudowa cieków i zbiorników wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym 
oraz zadrzewienia  przywodne,  śródpolne i  przydrożne,  w tym szczególnie  roślinność 
niska  i  wysoka  ograniczająca  powierzchniowe  spływy  zanieczyszczeń  z  terenów 
sąsiednich, 

b) zbiorniki wodne, starorzecza, torfowiska i zabagnienia,

c) krajobraz doliny cieku wodnego,

3. wzmocnić walory przyrodnicze terenów poprzez przywrócenie łąk i pastwisk na gruntach 
ornych, przeciwdziałać sukcesji łąk i pastwisk poprzez ekstensywne użytkowanie (koszenie, 
wypas) oraz mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i krzewów, 

4. wykluczyć  rozbudowę  systemu  melioracji  odwadniających,  skracania  przebiegu  cieków 
wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach 



wodnych terenu,

5. pod zalesienia  przeznaczyć  enklawy gruntów V – VI klasy bonitacyjnej  oraz  nieużytki; 
zalesienia wykonać gatunkami zgodnymi z siedliskiem i potencjalną roślinnością terenu.

§25.
1. PS – teren składów i magazynów z przeznaczeniem podstawowym pod składy i magazyny, 

handel hurtowy, bazy budowlane i transportowe, usługi techniczne, usługi rzemieślnicze i 
stację paliw, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. usług handlu detalicznego oraz gastronomii, 

2. zakładów obsługi rolnictwa oraz zakładów produkcyjnych,

2. zakaz lokalizacji:

1. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, 

2. zakładów związanych z gospodarką odpadami oraz składów złomu, 

3. składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i materiałów 
mogących zagrażać zieleni na terenie oznaczonym symbolem U i 2ZP.

2. Dla terenu PS ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zjazd na teren - z dróg KDW, 

2. w  granicach  działki  sytuować  miejsca  postojowe  dla  samochodów  osobowych  w  ilości 
określonej §43 planu; przewidzieć niezbędną liczbę miejsc postojowych dla samochodów 
ciężarowych, 

3. nowe budynki/wiaty sytuować w odległości min 1,5m od granicy działki, 

4. linia zabudowy nieprzekraczalna - min 6m od drogi KDW, zgodnie z rysunkiem planu,

5. wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik zabudowy – do 60%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 10%, 

6. gabaryty i wysokości:

1. budynków  –  do  2  kondygnacji  nadziemnych  oraz  do  6m  do  górnej  krawędzi  ściany 
zewnętrznej i do 9m do kalenicy dachu, 

2. wysokość pozostałych obiektów budowlanych – do 9m do najwyżej położonego ich punktu,

7. geometria dachu budynków – dowolna; proponuje się stosowanie dachów tego samego typu 
na całym terenie.

§26.
1. ZL – tereny lasów, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym pod lasy oraz 

zespoły zadrzewień i zakrzewień o funkcji wodochronnej, z następującymi dopuszczeniami i 
ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację: 

1. budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej,

2. ścieżek  „zdrowia”,  rowerowych  i  spacerowych  z  terenowymi  urządzeniami  rekreacji  i 



wypoczynku, bez zmiany przeznaczenia terenu, za zgodą jego zarządcy, 

3. ogrodów przydomowych, na terenach wykazanych w ewidencji gruntów jako zadrzewione,

2) zakaz:

1. lokalizacji budynków związanych z gospodarką leśną, 

2. lokalizacji  elementów użytkowych,  służących utrzymaniu  porządku takich  jak śmietniki, 
trzepaki itp.

2. Dla terenu ZL ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1. zachować  istniejące  ukształtowanie  powierzchni  terenu  –  gospodarkę  leśną  prowadzić 
zgodnie z planami urządzenia lasów,

2. lasy  i  zadrzewienia  kształtować  gatunkami  zgodnymi  z  siedliskiem  i  potencjalną 
roślinnością terenu, przy zachowaniu istniejących stosunków wodnych, 

3. stosować nawierzchnie wyłącznie z materiałów naturalnych, takich jak piasek, żwir, glina i 
kamień, 

4. teren położony w sąsiedztwie parku wiejskiego, oznaczonego symbolem 1ZP, proponuje się 
powiązać z nim komunikacyjnie,

5. sieci  i  urządzenia  infrastruktury  technicznej  realizować  jako  podziemne,  z  wyłączeniem 
oświetlenia terenu. 

§27.
1.  1ZP – tereny zieleni  parkowej, z  przeznaczeniem podstawowym pod ogólnodostępny park 

wiejski z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami rekreacji i wypoczynku, z następującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się:

1. lokalizację  urządzeń  obsługi  rekreacji  i  sportów  wodnych,  uprawianych  na  stawie 
gospodarczym, oznaczonym symbolem WS, 

2. lokalizację  tymczasowych  obiektów i  konstrukcji  oraz  tymczasowego  zagospodarowania 
terenu, związanych usługami małej gastronomii, 

3. lokalizację toalety publicznej, 

4. zachowanie  istniejących  budynków  gospodarczych/garażowych,  bez  możliwości  ich 
rozbudowy i nadbudowy, 

2) zakaz lokalizacji:

1. nowych budynków i wolnostojących nośników reklamowych, 

2. tymczasowych obiektów małej gastronomii o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, w tym 
szczególnie w formie kiosków, baraków, „szczęk” itp., 

3. nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem oświetlenia terenu.

2. Dla terenu 1ZP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1. park komponować jako naturalistyczny, z zachowaniem:

1. historycznych elementów kompozycji, w tym szczególnie drogi z aleją dębową, oznaczoną 
na rysunku planu, 

2. przejścia nad zabytkowym jazem, 

2. proponuje się istniejące budynki gospodarcze przeznaczyć do rozbiórki, lub adaptować na 



potrzeby  obsługi  rekreacji,  gastronomii  lub  sportów  wodnych,  lub  przekształcić  je  na 
funkcje usługowe związane z przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem 
1UC, 

3. w granicach terenu sytuować obiekty małej architektury takie jak pomniki, posągi, rzeźby, 
figury, tablice pamiątkowe i inne obiekty architektury ogrodowej, podnoszące prestiż terenu, 

4. dla  tymczasowych  obiektów małej  gastronomii  stosować formy typowe dla  architektury 
ogrodowej (oranżerie, altany itp.), 

5. zagospodarowanie terenu proponuje się  realizować w oparciu  o koncepcję  programowo-
przestrzenną opracowaną przez architekta; w zagospodarowaniu terenu:

1. zapewnić wysokie walory estetyczne nawierzchni, małej architektury, informacji wizualnej i 
oświetlenia, 

2. zachować zieleń wysoką, w tym szczególnie drzewostan usytuowany na granicy terenu z 
wodami powierzchniowymi, oznaczonymi symbolem WS, 

3. przywrócić  ciągłość  funkcjonalną  i  przestrzenną  terenu  wzdłuż  południowej  granicy  z 
terenem stawu gospodarczego, oznaczonym symbolem WS, kosztem terenu 1UC, 

4. zapewnić  powiązania  funkcjonalno-przestrzenne  i  komunikacyjne  z  terenem historycznej 
zabudowy centrum usługowego wsi,  oznaczonym symbolem 1UC, z placem publicznym 
oznaczonym symbolem KP oraz terenem oznaczonym symbolem ZL, 

6) dla terenu obowiązują także ustalenia §47, §52 i §53 planu, 

7) linia zabudowy - nieprzekraczalna od drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi,

8) wskaźniki zagospodarowania działki/nieruchomości:

1. wskaźnik  zabudowy  –  do  5%,  przy  czym  powierzchnia  zabudowy  obiektów  małej 
gastronomii nie może być większa niż 20m2, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – min 70%,

9) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych - 1 kondygnacji nadziemna oraz do 8m do 

najwyżej położonej punktu obiektu. 

§28.
1.  2ZP – tereny zieleni parkowej, z  przeznaczeniem podstawowym pod park przypałacowy,  z 

następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji i wypoczynku, 

2) zakaz lokalizacji: 

1. nowych budynków, budynków/wiat  gospodarczych/garażowych blaszanych,  składanych z 
gotowych  elementów,  lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także 
tymczasowych obiektów budowlanych, w tym obiektów usługowo-handlowych (kiosków, 
baraków, wiat, „szczęk” itp.),

2. wolnostojących nośników reklamowych, 

3. nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem oświetlenia.

2. Dla terenu 2ZP ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1)  zrewaloryzować  historyczne  elementy  założenia  dziedzińcowo-parkowego,  w  tym 
szczególnie: 



a)  rewaloryzować  przebieg  dróg  objazdowych  założenia  pałacowo-folwarcznego, 
oznaczonego symbolem U,  oraz rozwiązania  kompozycyjne założenia  dziedzińcowo-
parkowego z kolistym gazonem umieszczonym centralnie, 

b)  starodrzew poddać  ochronie  konserwatorskiej,  w tym szczególnie  chronić  dwa luźne 
nasadzenia  grup  topól  białych,  akcentujących  kolisty  gazon,  ukształtowany  przed 
wschodnią  elewacją  pałacu,  a  także  chronić  buk  pospolity  odmiany  purpurowej, 
oznaczony na rysunku planu, zgodnie z §46 ust. 3 planu, 

2) w zagospodarowaniu terenu:

a) zapewnić wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposażenia i zagospodarowania, 
w  tym  szczególnie  wysokie  walory  funkcjonalne  i  estetyczne  nawierzchni,  małej 
architektury i oświetlenia, 

b) przebudować napowietrzne sieci infrastruktury technicznej na podziemne, 

c)  proponuje  się  rozbiórkę  istniejących  budynków,  lub  przekształcenie  ich  na  funkcje 
usługowe związane z przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem U, 

3) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) powierzchnia biologicznie czynna – min 40% powierzchni terenu, 

5) wysokość obiektów budowlanych – do 6m od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu.

§29.
1. ZS  –  teren  zieleni  urządzonej, z  przeznaczeniem  podstawowym  pod  ogólnodostępne 

skwery  i  zieleńce  rekreacji  codziennej  oraz  osiedlowe  place  zabaw  dla  dzieci,  z 
następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami.

1. dopuszcza się lokalizację:

a) elementów użytkowych służących utrzymaniu porządku, jak trzepaki. 

b) wolnostojących nośników reklamowych, 

c) przyulicznych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

2. zakaz lokalizacji:

1. nadziemnych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, z wyłączeniem oświetlenia terenu, 

2. tymczasowych obiektów budowlanych.

2. Dla terenu ZS ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1. zapewnić  wysoki  poziom  rozwiązań  kompozycyjnych  nawierzchni  terenu,  zieleni 
komponowanej oraz wysokie walory estetyczne małej architektury, informacji wizualnej i 
oświetlenia terenu, 

2. dokonać nasadzeń komponowanych zieleni z przewagą gatunków zgodnych z siedliskiem, z 
min 20% udziałem zieleni zimozielonej, 

3. wolnostojące nośniki reklamowe sytuować w formie słupów reklamowych, 

4. powierzchnia przyrodniczo czynna – min 50%.

§30.
1. ZC – tereny cmentarzy, z przeznaczeniem podstawowym pod czynny cmentarz wyznaniowy 



oraz jego rozbudowę z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację:

1. cmentarnych obiektów kubaturowych, 

2. miejsc do pochówków urnowych, 

2. zakaz lokalizacji obiektów budowlanych stanowiących dominanty przestrzenne, 
konkurencyjne dla zabytkowego kościoła. 

2. Dla terenu ZC ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. proponuje się:

1. wykonać nowy zjazd i  wejście  na teren z  przyległej  drogi  KDW; od strony drogi teren 
wygrodzić jednolitym ogrodzeniem o wysokości 1,2-2,0m, 

2. dokonać nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż granicy z terenem 1UC i KS, 

2. zapewnić  wysokie  walory  kompozycji  zieleni  cmentarnej  oraz  walory  architektoniczne 
obiektów kubaturowych, 

3. gabaryty  i  wysokość  budynków  –  do  2  kondygnacji  nadziemnych,  w  tym  użytkowe 
poddasze, oraz do 9m do kalenicy dachu,

4. geometria  dachu  budynków  -  dach  spadzisty  o  kątach  nachylenia  głównych  połaci 
dachowych 30-60o.

§31.
1. ZI – teren zieleni izolacyjnej,  wyłączony z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym 

pod  zieleń  izolacyjną,  zalesienia  i  zadrzewienia,  z  następującymi  dopuszczeniami  i 
ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i konstrukcji służących ochronie przed hałasem, 

b) gruntów ornych, użytków zielonych, sadów i ogrodów przydomowych, 

2. Dla terenu ZI ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zachować istniejące zespoły zadrzewień i zieleń wysoką; dopuszcza się wycinkę drzew i 
krzewów  na  zasadach  określonych  przepisami  odrębnymi,  pod  warunkiem kompensacji 
przyrodniczej, 

2. dokonać zwartych i ciągłych nasadzeń zieleni wysokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, 
z  nie  mniej  niż  50%  udziałem  gatunków  zimozielonych,  przy  zachowaniu  odległości 
określonych w § 53, 

3. grunty orne proponuje się przekształcić na użytki zielone.

§32.
1. WS – teren wód powierzchniowych, z przeznaczeniem podstawowym pod wody płynące i 

staw gospodarczy (hodowlany), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń związanych z gospodarką wodną i rybacką oraz 
rekreacją i wypoczynkiem,

2) zakaz skracania przebiegu cieków wodnych. 



2. Dla terenu WS ustala się następujące zasady zagospodarowania:

1) na ciekach wodnych, stanowiących główne osie lokalnego korytarza ekologicznego, należy 
wzmocnić obudowę biologiczną, 

2)  proponuje się  zagospodarować staw hodowlany na cele  rekreacji  i  wypoczynku,  w tym 
szczególnie  umożliwić  w  sezonie  letnim  pływanie  sprzętem  wodnym,  a  w  sezonie 
zimowym uprawianie sportów, 

3) zapewnić wysokie walory architektoniczno-estetyczne nawodnych i przywodnych obiektów 
rekreacyjno-sportowych.

§33.
1. E – teren urządzeń elektroenergetycznych, z przeznaczeniem podstawowym pod istniejące i 

projektowane stacje transformatorowe, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się wygrodzenie terenu, 

2) zakaz dokonywania nasadzeń zieleni wysokiej.

2. Dla terenu E ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zapewnić dostęp do terenu z istniejących dróg publicznych lub wewnętrznych,

2) pod projektowane urządzenia rezerwować teren o powierzchni nie mniejszej niż 10m2, 

3) teren zagospodarować zielenią niską lub wykonać powierzchnie utwardzone, 

4)  wysokość  nowych  urządzeń  infrastruktury  technicznej  -  do  6m  od  poziomu  terenu  do 
najwyżej położonego punktu budowli. 

§34.
1. KP – teren placów publicznych, z  przeznaczeniem podstawowym pod ogólnodostępny 

plac publiczny (typu rynek), z następującymi ograniczeniami i dopuszczeniami:

1) dopuszcza się lokalizację:

1. ulic pieszo-jezdnych, zapewniających dostęp do przyległych nieruchomości zabudowanych, 

2. zabudowy, o przeznaczeniu ustalonym dla terenu oznaczonego symbolem 1UC, 

3. tymczasowych  obiektów  budowlanych  i  konstrukcji  związanych  z  organizacją  imprez 
okolicznościowych, 

4. przyulicznych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

2) zakaz lokalizacji;

1. urządzeń służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki itp., 

2. budynków/wiat gospodarczych/garażowych blaszanych, składanych z gotowych elementów, 
lub  innych  o  niskiej  estetyce  wyglądu  zewnętrznego,  a  także  tymczasowych  obiektów 
budowlanych, w tym obiektów usługowo-handlowych (kiosków, baraków, wiat,  „szczęk” 
itp.),

3. wolnostojących nośników reklamowych, 

4. nadziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, z wyłączeniem oświetlenia.

2. Dla terenu KP ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. zapewnić:



a) wysokie walory architektoniczne i estetyczne wyposażenia i zagospodarowania terenu z 
atrakcyjnie  skomponowaną  pod  względem  funkcjonalnym  przestrzenią  publiczną  z 
wydzieloną  strefą  placu,  ciągów  pieszych,  ciągów  pieszo-jezdnych,  zieleni 
towarzyszącej i miejsc postojowych, 

b)  wysokie  walory  funkcjonalne  i  estetyczne  małej  architektury,  oświetlenia  oraz 
nawierzchni terenu z odpowiednim dla stref zróżnicowaniu rysunkiem, fakturą i barwą, 

c) powiązania przestrzenne i komunikacyjne z terenami oznaczonymi symbolami UC i 1ZP, 

2. w granicach terenu sytuować obiekty małej architektury podnoszące prestiż terenu, 

3. budynek/budynki sytuować w południowo-zachodniej części terenu jako:

1. dobudowane do budynków gospodarczych zlokalizowanych na terenie 1UC, 

2. zamykające zwartą/półzwartą pierzeję zabudowy wokół placu, 

4. proponuje  się  zagospodarowanie  terenu  realizować  w  oparciu  o  koncepcję 
zagospodarowania wykonaną przez architekta, z uwzględnieniem wymogów §52 planu, 

5. linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

6. wskaźniki zagospodarowania działek budowlanych:

1. wskaźnik zabudowy – do 30%, 

2. powierzchnia biologicznie czynna – do 10%,

7. gabaryty i wysokości:

1. budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze; wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej dostosować do budynków sąsiednich; kalenicę dachu sytuować 
do 9m nad poziomem terenu, 

2. pozostałych obiektów budowlanych - do 6m, 

9) geometria dachu budynków - dach spadzisty o kątach nachylenia 30-45o.

§35.
1.  KS  –  teren  urządzeń  komunikacji  samochodowej, z  przeznaczeniem  podstawowym  pod 

parkingi strategiczne, z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację toalety publicznej oraz usług handlu detalicznego na terenie 
usytuowanym w rejonie cmentarza ZC, 

2. zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

2. Dla terenu KS ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) zachować wymagane przepisami odrębnymi odległości miejsc postojowych od innych 
obiektów budowlanych, 

2) na terenie zachować istniejącą i komponować nową zieleń wysoką, 

3) powierzchnia biologicznie czynna – min 10%.

§36.
1.  KDZ  –  teren  dróg  publicznych,  z  przeznaczeniem  podstawowym  pod  drogę/ulicę  klasy 

zbiorczej (Z1/2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. zakaz lokalizacji:



a) tymczasowych obiektów budowlanych, 

b) wolnostojących nośników reklamowych, 

2. Dla terenu KDZ ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) parametry drogi-ulicy: 

1. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – min 20m, 

2. jezdnia – dwupasmowa o szerokości pasa ruchu min 3,0m,

3. chodnik – min jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi; proponuje się 
budowę ścieżki rowerowej o szerokości min 2m; dopuszcza się budowę ścieżki rowerowej 
łącznie z chodnikiem, o szerokości ustalonej indywidualnie.

2) zachować istniejącą w pasie drogowym zieleń wysoką, w tym szczególnie starodrzew,

3) w pasie drogowym o szerokości większej niż 15m dopuszcza się sytuowanie przyulicznych 
miejsc postojowych. 

§37.
1. KDL –  teren  dróg  publicznych  przeznaczeniem  podstawowym  pod  drogę/ulicę  klasy 

lokalnej (L1/2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację usług handlu w tymczasowych obiektach budowlanych, takich jak 
kioski uliczne i pawilony sprzedaży ulicznej itp. 

2. zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych.

2. Dla terenu KDL ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) parametry drogi-ulicy: 

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu w 
nawiasach) – od 12 do 20m,

b) jezdnia – dwupasmowa o szerokości pasa ruchu min 2,75m,

c) chodnik – minimum jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, przy 
czym dla dróg projektowanych o szerokości min 2m,

2) w granicach pasa drogowego proponuje się sytuować przyuliczne miejsca postojowe w ilości 
określonej w §43 planu, 

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z drogą, proponuje się realizować 
jako podziemne, 

4) dokonać nasadzeń zieleni przydrożnej w formie pasm lub zespołów; proponuje się zieleń 
sytuować po południowej lub zachodniej stronie jezdni. 

§38.
1.  KDD  –  teren  dróg  publicznych z  przeznaczeniem  podstawowym  pod  drogę/ulicę  klasy 

dojazdowej (D1/2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1) dopuszcza się sytuowanie w pasie drogowym przyulicznych miejsc postojowych, 

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych. 

2. Dla terenu KDD ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. parametry drogi – ulicy:



1. szerokość  pasa  drogowego w liniach  rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu w 
nawiasach) – min 10m,

2. jezdnia – dwupasmowa o szerokości pasa ruchu zgodnej z przepisami odrębnymi, 

3. chodnik – min jednostronny o szerokości zgodniej z przepisami odrębnymi,

2. w  granicach  pasa  drogowego  proponuje  się  sytuować  przyuliczne  miejsca  postojowe  w 
ilości określonej w §43 planu, 

3. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie związane z drogą, proponuje się realizować 
jako podziemne. 

§39.
1.  KDW–  teren  dróg  wewnętrznych, z  przeznaczeniem podstawowym  pod  drogi/ulice  klasy 

dojazdowej (D1/1 lub D1/2), z następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację ulic pieszo-jezdnych, 

2. zakaz  lokalizacji  tymczasowych  obiektów  budowlanych  oraz  innych  obiektów 
stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego.

2. Dla terenu KDW ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) parametry drogi/ulicy lub ulicy pieszo-jezdnej:

a) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających (oznaczona na rysunku planu w 
nawiasach) - od 6m do 12m, 

b)  jezdnia  –  min  jednopasmowa  o  szerokości  pasa  ruchu  min  3,5m  oraz  chodnik  – 
jednostronny o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, 

c) w pasach drogowych o szerokości 6-8m dopuszcza się realizację ulicy pieszo-jezdnej o 
szerokości jezdni min 4,5m, 

2) w granicach pasa drogowego proponuje się sytuować przyuliczne miejsca postojowe w ilości 
określonej w §43 planu, 

3)  ulicę,  nie  zapewniającą  przejazdu  bez  zawracania,  zakończyć  placem  manewrowym  o 
wymiarach min 12,5x12,5m, jednak zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, 

4)  ulicę  pieszo-jezdną  realizować  bez  krawężników,  a  pasy  ruchu  kołowego  i  pieszego 
zróżnicować barwą i fakturą, lub wprowadzić ruch jednokierunkowy.

§40.
1. KDP  –  teren  dróg  pieszych,  z  przeznaczeniem  podstawowym  pod  ulice  piesze  z 

następującymi dopuszczeniami i ograniczeniami:

1. dopuszcza się lokalizację ulic pieszo-jezdnych, 

2. zakaz lokalizacji :

1. przyulicznych miejsc postojowych, 

2. tymczasowych obiektów budowlanych oraz innych, utrudniających ruch drogowy.

2. Dla terenu KDP ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania:

1. szerokość w liniach rozgraniczających:

a) ulice pieszo-jezdne – min 6m, 



b) ulice piesze - od 3m do 6m, 

2. dla  ulicy pieszej  (pieszo-jezdnej)  należy zapewnić atrakcyjnie  skomponowaną przestrzeń 
oraz wysokie walory estetyczne nawierzchni, informacji wizualnej i oświetlenia, 

3. dla ulic pieszo-jezdnych ustala się:

a)  ulica  posiadająca  dwustronne  powiązania  z  drogami/ulicami  publicznymi  lub 
wewnętrznymi – powinna prowadzić ruch jednokierunkowo, 

b) jezdnię realizować bez krawężników; nawierzchnię i wystrój posadzki dostosować do 
wymogów bezpieczeństwa ruchu.

§41.
1. Wyznacza się rezerwy terenu pod rozwój układu komunikacji drogowej, oznaczone symbolem R-

KD, z przeznaczeniem pod drogę o szerokości pasa drogowego podanej w nawiasach. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się nakaz zachowania dotychczasowego sposobu 
użytkowania i zagospodarowania terenu.

3. Przeznaczenie terenu na rezerwowane cele możliwe zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 2

Zasady modernizacji i rozwoju systemów komunikacji
oraz wyposażenia terenów w miejsca postojowe 

§42.
1.  Ustala  się  ogólne  zasady  wyznaczania  i  zagospodarowania  terenów  dróg/ulic  publicznych, 

wewnętrznych oraz dróg pieszych:

1. drogi  i  ulice,  oznaczone na  rysunku planu symbolami  KDZ, KDL, KDD, KDW i  KDP 
należy wyznaczać zgodnie z rysunkiem planu i projektowaną szerokością pasa drogowego, 
nie mniejszą niż określoną w nawiasach:

1. dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w §36-40 parametrów szerokości pasa drogowego 
w  przypadkach  uzasadnionych  szczegółowymi  rozwiązaniami  technicznymi,  przy 
zachowaniu wymogów przepisów odrębnych, 

2. dopuszcza  się  etapową przebudowę  i  budowę dróg/ulic,  o  których  mowa w §36-40,  w 
dostosowaniu do występujących potrzeb, 

2. drogi wewnętrzne i służebne, nieoznaczone na rysunku planu:

a) dojazdowe do jednej działki budowlanej nie przylegającej frontem do dróg/ulic, o których 
mowa w ust.1, należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego spełniającej wymagania 
dróg pożarowych, określonych w przepisach odrębnych, 

b) dojazdowe do więcej niż jednej działki budowlanej, z których każda nie przylega frontem 
do dróg/ulic, o których mowa w ust. 1, należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego 
min 8m, 

c) dojazdowe do gruntów rolnych – należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego min 
6m,



d) drogi pożarowe do obiektów – należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W pasach drogowych dróg:

1) należy zachować i uzupełnić istniejące zadrzewienia, w tym szczególnie starodrzew, 

2)  proponuje  się  zapewnić  w  pasie  drogowym  drogi/ulicy  KDL  min  20%  powierzchni 
biologicznie czynnej, przy czym zieleń wysoką sytuować min w jednym szpalerze drzew. 

§43.
1.  Ustala  się  ogólne  zasady  wyposażenia  terenów  objętych  planem  w  miejsca  postojowe  dla 

samochodów osobowych:

1. w pasach drogowych dróg/ulic:

a) KDZ - miejsca postojowe lokalizować na warunkach i za zgodą zarządcy drogi, 

b) KDL, KDD i KDW – proponuje się zapewnić min 1 przyuliczne miejsce postojowe na 5 
mieszkań, usytuowanych przy poszczególnych odcinkach dróg/ulic,

2. w granicach działki/nieruchomości:

1. na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN oraz 1RM, 2RM, MU, MP, 1UC, 2UC i U - min 
2 m.p. na 1 mieszkanie, wliczając garaż,

2. dla terenu MNp i MM – min 3 m.p. na 1 mieszkanie, wliczając garaż, 

3. dla usług:

• kultury – min 20m.p. na 100 miejsc siedzących lub użytkowników, 

• kultu religijnego - min 1m.p. na 10-40 miejsc siedzących, 

• gastronomii – 1m.p. na 4 miejsca konsumpcyjne, 

• oświaty - min 5m.p.

• zbiorowego zamieszkania – min 25 m.p. na 100 łóżek,

• sportu – min 25mp. na 100 użytkowników, 

• biurowych – 1m.p. na 30-100m2 pow. użytkowej, 

• oraz min 1m.p. na 4 pracowników,

d) dla administracji – min 20 m.p. na 100 pracowników,

e)  dla  usług  bytowych  o  powierzchni  użytkowej  oraz  dla  usług  handlu  o  powierzchni 
sprzedaży:

• od 0 m2 do 100m2 – min 3m.p., 

• powyżej 100m2 do 200m2 – min 5m.p., 

• powyżej 200m2 do 400m2 - na każde rozpoczęte 50m2 min 1m.p., 

• powyżej 400m2 - na każde rozpoczęte 50m2 min 2m.p., 

• oraz min 1m.p. na 4 pracowników,

f) dla usług rzemieślniczych i technicznych – min 1 m.p. na 2 pracowników oraz min 2m.p. 
na  jedno  stanowisko  napraw,  przy  czym  liczba  miejsc  postojowych  nie  może  być 
mniejsza niż 5 m.p., 

3) dla terenów UC, UO i UK dopuszcza się zaspokojenie potrzeb parkingowych poza terenem, 



4) ilość miejsc postojowych powinna uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rozdział 3
Zasady modernizacji i rozwoju systemów infrastruktury technicznej 

§44.
1. Dla terenu objętego planem:

1. ustala się:

1. uzbrojenie  w  sieci:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej  oraz  elektroenergetyczną, 
powiązane z gminnymi systemami infrastrukturalnymi, 

2. możliwość uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej, 

2. dopuszcza  się  sytuowanie  sieci  infrastruktury  technicznej  w  pasach  drogowych,  przy 
uwzględnieniu  wymagań  dla  dróg  publicznych  na  terenach  zabudowanych,  określonych 
przypisami odrębnymi.

2. Ustala  się  następujące  zasady  modernizacji  i  rozwoju  sieci  wodociągowej  i  systemu 
zaopatrzenia w wodę:

1. dla  celów  bytowych  i  technologicznych  –  z  sieci  rozdzielczej  wsi,  istniejącej  i 
rozbudowanej, w oparciu komunalne ujęcie wody,

2. dla celów technologicznych – dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć wody, 
siecią zakładową, przy zachowaniu wymogów §53 ust. 4 planu i przepisów odrębnych,

3. zaopatrzenie  do  celów  przeciwpożarowych  –  z  sieci  rozdzielczej,  o  parametrach 
zapewniających wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości i na zasadach określonych 
przepisami odrębnymi. 

3. Ustala się następujące zasady modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej, odprowadzenia i 
unieszkodliwiania ścieków:

1. bytowych  i  komunalnych  –  centralnym  systemem  kanalizacji  sanitarnej  na  komunalną 
oczyszczalnię  ścieków;  do  czasu  realizacji  centralnego  systemu  odbioru  i  oczyszczania 
ścieków, na terenach istniejącej i planowanej zabudowy, dopuszcza się:

1. odprowadzenie  i  unieszkodliwienie  ścieków  w  przydomowych  lub  lokalnych 
oczyszczalniach  ścieków,  zrealizowanych  dla  obsługi  budynków lub  ich  zespołów,  przy 
zachowaniu wymogów przepisów odrębnych, 

2. gromadzenie  ścieków  w  zbiornikach  bezodpływowych  pod  warunkiem zapewnienia  ich 
odbioru i oczyszczenia, 

2. przemysłowych  –  poprzez  zorganizowany system kanalizacji  zakładowej  do  centralnego 
systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, po 
uprzednim  podczyszczeniu  w  urządzeniach  zakładowych  w  przypadkach  przekroczenia 
dopuszczalnych  wskaźników,  określonych  przepisami  odrębnymi;  do  czasu  realizacji 
centralnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków dopuszcza się czasowe gromadzenie 
ścieków  w  zbiornikach  bezodpływowych  pod  warunkiem  zapewnienia  ich  odbioru  i 
oczyszczenia, 

3. opadowych i roztopowych – do gruntu na terenie własnym, w zależności od ilości ścieków 
na teren nieutwardzony lub do dołów chłonnych, lub do wód powierzchniowych, zgodnie z 



przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem pkt. 4,

4. opadowych  i  roztopowych  z  powierzchni  zanieczyszczonych,  w  tym  z  terenów 
przemysłowych, baz transportowych, dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, powierzchni 
szczelnej obiektów magazynowania i składowania - do własnych urządzeń kanalizacyjnych 
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych oraz do kanalizacji deszczowej lub wód 
lub do ziemi, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami odrębnymi, 
określającymi warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 

4. Ustala  się  następujące  zasady  modernizacji  i  rozwoju  sieci  elektroenergetycznej  i 
zaopatrzenia w energię elektryczną:

1. pozostawia  się  istniejące  sieci  elektroenergetyczne  średnich  napięć  z  możliwością 
przebudowy lub skablowania linii napowietrznych; na odcinkach kolidujących z planowaną 
zabudową i zagospodarowaniem terenu, w miarę możliwości i potrzeb, linie należy wykonać 
jako podziemne, w tym szczególnie na terenach zabudowanych centrum usługowego wsi 
(UC), terenu usług (U), placu publicznego (KP), terenach rekreacyjno-sportowych (ZP i ZS) 
oraz terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej (MNp), 

2. dopuszcza się etapową budowę nowej sieci oraz lokalizację stacji transformatorowych na 
terenie  odbiorcy  w  przypadku  wystąpienia  indywidualnych  potrzeb  odbiorców 
przemysłowych, których nie zaspokoi istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną, 

3. nowe stacje transformatorowe winny uwzględniać zwiększone zapotrzebowanie mocy na 
potrzeby grzewcze.

5. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

1. z  indywidualnych  źródeł  ciepła  na  paliwa  niskoemisyjne  lub  na  paliwa  stałe,  z 
wykorzystaniem urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery,

2. proponuje się stosowanie paliw lub urządzeń niskoemisyjnych w obiektach istniejących.

6. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1. do celów grzewczych i technologicznych - bezprzewodowy, ze zbiorników stacjonarnych 
dopuszczonych do usytuowania na działkach o powierzchni min 800m2. 

7. Dostęp  do  usług  telekomunikacyjnych  –  poprzez  rozbudowę  istniejącej  sieci 
telekomunikacyjnej, kanalizacją kablową. Zakaz sytuowania na obszarze objętym planem 
anten nadawczo-odbiorczych telefonii bezprzewodowej.

8. Ustala się następujące zasady postępowania z odpadami:

1) komunalnymi – na składowisko komunalne; minimalizować ilość wytwarzanych odpadów, 
gromadzić w pojemnikach sposób selektywny, wynikający z ich składu fizyko-chemicznego, 
oraz bezpieczny dla środowiska, 

2)  niebezpiecznymi  i  przemysłowymi  –  zgodnie  z  decyzją  właściwego  organu,  wydaną  na 
podstawie przepisów odrębnych; odpady gromadzić selektywnie w szczelnych zbiornikach i 
przekazywać do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

3) nie stosuje się przepisów o odpadach w stosunku do mas ziemnych i skalnych, usuwanych lub 
przemieszczanych  w  związku  z  realizacją  inwestycji,  realizowanych  zgodnie  ustaleniami 
planu,  oraz  wykorzystywanych  do  niwelacji  i  rekultywacji  terenów  zdegradowanych  w 
gminie Zębowice. 



Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§45.
Ustala się następujące zasady ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia ludzi na obszarze objętym 
planem: 

1. W zakresie ochrony środowiska:

1. przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  które  mogą  wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania zgodnie z przepisami odrębnymi, można sytuować na 
terenie oznaczonym symbolem, z zastrzeżeniem pkt. 2:

1. 3MN i 4MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2. 1RM i 2RM – zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej, 

3. MU – zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

4. MP – zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej, 

5. U – zabudowy usługowej w zieleni, 

6. RR- terenach rolniczych, 

7. PS – składów i magazynów, 

2. na całym obszarze objętym planem:

1. dopuszcza  się  lokalizację  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  drogowej  i  technicznej, 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

2. wyklucza się sytuowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymagających sporządzenia raportu oddziaływania obligatoryjnie, 

3. wyklucza się lokalizację zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, 

3. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymagają :

1. przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  oddziaływania  na  środowisko,  zgodnie  z 
przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska, 

2. stosowania rozwiązań techniczno – technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko  i  sąsiednią  zabudowę  chronioną,  w  tym  szczególnie  na  tereny  oznaczone 
symbolem U, ZP, WS, ZL i RZ, 

2) istniejące przedsięwzięcia, mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz inne rodzaje 
działalności  gospodarczej,  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  wskazujących  na  ich 
szkodliwy wpływ na środowisko, wymagają sporządzenia przeglądu ekologicznego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

2. W zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym:

1)  w  zakładach  produkcyjnych  oraz  usługowych  stosować  rozwiązania  techniczne  i 
technologiczne ograniczające emisję hałasu do środowiska,

2)  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  określającymi  dopuszczalne  poziomy  hałasu,  tereny 
oznaczone symbolem:

a)  1MN,  2MN,  3MN,  4MN  i  5MN,  a  także  MNp  i  MM  –  są  terenami  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 



b) UO – jest terenem zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży, 

c)  MP  i  MU  –  są  terenami  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  z  usługami 
rzemieślniczymi, 

d) U, 1UC i 2UC – są terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego, 

e) ZP – jest terenem rekreacyjno-wypoczynkowym poza miastem,

f) RM – jest terenem zabudowy zagrodowej, 

3) dla pozostałych terenów dopuszczalnych poziomów hałasu nie ustala się, 

4) ustala się potencjalny zasięg uciążliwego oddziaływania terenu komunikacji kolejowej KK 
wielkości  100m  od  granicy  terenu  zamkniętego  –  dla  budynków  lub  pomieszczeń 
przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi,  podlegających  ochronie  na  podstawie  przepisów 
odrębnych  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem,  stosować  rozwiązania  techniczne 
zabezpieczające przed oddziaływaniem hałasu i  wibracji;  ww. rozwiązania proponuje się 
stosować także w budynkach mieszkalnych usytuowanych w odległości mniejszej niż 20m 
od drogi oznaczonej symbolem KDZ, 

5) na całym obszarze objętym planem zabrania się sytuowania anten telefonii komórkowej.

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:

1) na terenie RZ:

1. roboty budowlane ziemne proponuje się prowadzić w okresie jesienno-zimowym, 

2. zakaz czasowego deponowania i składowania mas ziemnych, substancji ropopochodnych, 
odpadów oraz innych substancji, mogących zanieczyszczać powierzchnię ziemi, 

2)  miejsca  czasowego  gromadzenia  odpadów  innych  niż  komunalne  zabezpieczyć  przed 
przedostaniem się do ziemi substancji mających negatywny wpływ na środowisko.

4. W zakresie ochrony powietrza:

1)  stosować  środki  techniczne  i  technologiczne  zapobiegające  i  ograniczające  emisję 
zanieczyszczeń do powietrza, 

2)  wyklucza  się  lokalizację  działalności,  które  mimo zastosowania  dostępnych  technik,  nie 
gwarantują  dotrzymania  standardów  emisyjnych  substancji  do  powietrza  oraz  wartości 
odniesienia, określonych przepisami odrębnymi, 

3)  przy  składowaniu  na  otwartym  terenie  materiałów,  będących  źródłem  emisji 
niezorganizowanej do powietrza, wdrażać technologie minimalizujące emisję wtórną. 

5. W zakresie ochrony wód:

1)  na  terenie  oznaczonym  symbolem  RZ  wykluczyć  stosowanie  nawozów  mineralnych  i 
środków ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności,

2) na terenach magazynowo-składowych, usług technicznych i rzemieślniczych, parkingach i 
innych powierzchniach, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód i ziemi 
substancjami, nakazuje się:

1. uszczelnienie  nawierzchni  i  zabezpieczenie  przed  spływem  zanieczyszczonych  wód  na 
tereny przyległe, 

2. budowę  urządzeń  zabezpieczających  przed  przedostaniem  się  substancji  zagrażających 
środowisku naturalnemu wód i ziemi, 

3) zakaz :



1. lokalizacji  obiektów  budowlanych,  które  mimo  spełnienia  wymogów  obowiązujących 
przepisów odrębnych, nie wykluczają w drodze sytuacji awaryjnych skażenia lub zakażenia 
środowiska, z wyłączeniem obiektów wyposażonych w system monitoringu lub w systemy 
zabezpieczające przed skażeniem gruntu i wód podziemnych, 

2. lokalizacji na otwartym terenie składowisk substancji i materiałów mogących powodować 
zanieczyszczenie gruntu i wód, 

3. rolniczego wykorzystania ścieków.

§46.
1. Na  całym  obszarze  objętym  planem,  położonym  w  granicach  Obszaru  Chronionego 

Krajobrazu Lasy Strobrawsko-Turawskie, oprócz ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały 
obowiązują  przepisy  odrębne,  w  tym  szczególnie  zakazy  i  ograniczenia  określone 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. 

2. W przypadku odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym 
Wojewodę Opolskiego, a jeżeli to nie jest możliwe – wójta gminy.

3. Wskazuje się lokalizację pomnika przyrody ożywionej oraz ustala się jego ochronę aż do 
samoistnego, całkowitego rozpadu, jeżeli  nie stanowi to zagrożenia dla ludzi  i  mienia – 
miłorząb dwuklapowy (Gingko biloba) – nr rej. 363, oraz zakazuje się:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu i sąsiedniego terenu, w sposób mogący 
szkodzić pomnikowi przyrody, 

2. wykonywania prac ziemnych w obrębie bryły korzeniowej, 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te mogą wpłynąć na stan obiektu, 

5. umieszczania tablic reklamowych. 

4. Ustala się ochronę pojedynczych drzew i grup drzew, wskazanych na rysunku planu, oraz 
wprowadza się dla nich zakazy, o których mowa w ust. 3 pkt. 1-5. 

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej

§47.
1. Ustala się granice strefy B - ochrony konserwatorskiej, obejmującej XVIII-XIX-wieczną 

zabudowę  wsi  położoną  wzdłuż  ul.  Oleskiej–Murka  oraz  zespół  zabudowy  pałacowo-
folwarcznej wraz z parkami i stawem gospodarczym. 

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala się nakaz:

1. zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elementów kompozycji przestrzennej:

1. historycznego  przebiegu  i  przekroju  traktu  ulicznego  ul.  Oleskiej  z  ukształtowanym, 
zewnętrznym pasem zieleni wysokiej, 



2. historycznych  zasad  kształtowania  brył  i  usytuowania  budynków,  w  tym  szczególnie 
zachowania  zabudowy  kamienicowej  w  półzwartej  lub  zwartej  pierzei  zabudowy,  linii 
zabudowy, kształtu rzutu i gabarytów budynków, geometrii dachu, tradycyjnych materiałów 
wykończeniowych i wystroju elewacji, 

3. historycznych dominant przestrzennych – kościoła oraz pałacu, 

4. historycznych  zespołów  zieleni,  oznaczonej  symbolem  1ZP  i  2ZP  wraz  ze  stawem 
gospodarczym,

2. kontynuowania,  w  przypadku  lokalizacji  nowych  budynków,  historycznych  zasad 
usytuowania na działce, zasad kształtowania rzutu i bryły budynków, o których mowa w ust. 
2 pkt. 1 lit. b,

3. dostosowania wystroju i nawierzchni historycznego traktu ul. Oleskiej-Murka do wymogów 
konserwatorskich i współczesnych potrzeb, 

4. ochrony historycznych elementów małej architektury, w tym szczególnie posągów, rzeźb, 
krzyży,  kapliczek  i  tablic  pamiątkowych,  oraz  dostosowanie  nowych  elementów  małej 
architektury do wymogów konserwatorskich, 

5. osłabienia  negatywnego  oddziaływania  obiektów  dysharmonijnych  i  wybudowanych 
współcześnie,  w tym szczególnie domu kultury,  poprzez dostosowanie geometrii  dachu i 
wystroju elewacji do miejscowej tradycji.

3. Na  obszarze,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  pozwolenie  na  budowę  lub  rozbiórkę  obiektu 
budowlanego,  wydaje  się  po  uzgodnieniu  z  wojewódzkim  konserwatorem  zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Kolorystyka  elewacji  budynków usytuowanych  w  graniach  strefy  B  winna  respektować 
historyczny  charakter  zabudowy;  wyklucza  się  stosowanie  jaskrawych  kolorów 
podstawowych. 

5. Elementy informacji  wizualnej,  umieszczane na elewacjach budynków (reklamy,  szyldy) 
wymagają  dostosowania  do  charakteru  budynku  i  istniejących  szyldów  i  reklam  na 
sąsiednich  budynkach  –  projekt  przedstawiony  na  zdjęciach  budynku  obejmujących 
zabudowę sąsiednią podlega uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

§48.
1.  Wskazuje  się  obiekty  zabytkowe,  ujęte  w  rejestrze  zabytków,  podlegające  ochronie 

konserwatorskiej:

1. zespół pałacowy, w tym pałac, park przypałacowy i pozostałości parku pałacowego - 3 aleje 
grabowe, ul. Oleska 5 (nr rej. 1037/65 i 128/85 z 1965r. i 1985r.) 

2. figura Św. Jana Nepomucena (kam. - dz. 369/23) na terenie parku wiejskiego, naprzeciw 
domu przy ul. Oleskiej 15 (nr rej. VI-958/97).

2. Przedmiotem ochrony w pałacu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, jest ukształtowanie historycznej 
bryły budynku, konstrukcja,  wewnętrzny układ komunikacyjny,  geometria  i  pokrycie  dachu, 
podziały oraz wystrój architektoniczny elewacji, w tym szczególnie materiał wykończeniowy i 
detal  architektoniczny (gzymsy,  kształt  oraz  obramienia  otworów okiennych  i  drzwiowych, 
stolarka okienna i  drzwiowa) oraz bezpośrednie jego otoczenie  w granicach działki,  w tym 
szczególnie starodrzew.

3. Dokonanie zmian przeznaczenia zabytku, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i 
innych  robót  budowlanych  oraz  podejmowanie  innych  czynności,  określonych  przepisami 
odrębnymi w zakresie ochrony zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 



zabytków.

4. W otoczeniu zabytku wszelkie prace ziemne należy wyprzedzająco zgłosić i uzgodnić z organem 
właściwym ds. spraw ochrony zabytków oraz prowadzić je zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 

§49.
1.  Niniejszym  planem  obejmuje  się  ochroną  konserwatorską  obiekty  zabytkowe,  wskazane  na 

rysunku planu, które jednocześnie ujmuje się w gminnej ewidencji zabytków:

LP OBIEKT ADRES

dom (mur.) ul. Astrów 3 

dom (mur) ul. Astrów 8

dom (mur) ul. Borowiańska 1-7

dom (mur) ul. Borowiańska 9

dom (mur) ul. Borowiańska 11

dom (mur) ul. Borowiańska 13

dom (mur) ul. Borowiańska 15

dom (mur) ul. Borowiańska 19

dom (mur) ul. Bratków 2

10 pawilon, ob. budynek administracyjny (drewn.) ul.  Dobrodzieńska  2  ob.  ul. 
Eichendorffa 4

11 dom (mur.) ul. Dobrodzieńska 3 

12 dom (mur.) ul. Dobrodzieńska 4

13 dom (mur.) ul. Dobrodzieńska 5

14 dom (mur.) ul. Dobrodzieńska 6

15 kamienica – ob. budynek Urzędu Gminy (mur.) ul. Murka 2



16 dom z budynkiem gospodarczym (mur.) ul. Murka 3

17 budynek gospodarczy (mur.) ul. Murka 3

18 budynek gospodarczy (mur.) ul. Murka 4

19 stodoła (mur.) ul. Murka 4

20 dom (mur.) ob. restauracja ul. Murka 5

21 dom (mur.) ul. Murka 7

22 stodoła (mur) ul. Murka 11

23 dom (mur) ul. Murka 13

24 dom (mur) ul. Murka 16

25 stodoła przy domu (mur.-drewn.) ul. Murka 16

26 dom (mur.) ul. Murka 19

27 dom (mur) ul. Murka 24

28 dom (mur.) ul. Murka 26

29 dom (mur.) ul. Murka 26a

30 dom (mur.) ul. Murka 27

31 dom (mur.) ul. Murka 32

32 trafostacja skrzyżowanie  ul.  Oleska  - 
Murka

33 dom (mur.) ul. Oleska 2



34 dom (mur.) ul. Oleska 8

35 dom (mur.) ul. Oleska 10 A

36 budynek  mieszkalno-gospodarczy  w  zespole 
folwarcznym (mur.)

ul. Oleska 11

37 budynek inwentarski ul. Oleska 9-11

38 kościół  parafialny  pw.  Wniebowzięcia  N.M.P 
(mur.)

ul. Oleska 15

39 cmentarz wraz kapliczką cmentarną ul. Oleska 15

40 plebania (mur.) ul. Oleska 15

41 budynek mieszkalno-gospodarczy (mur.) ul. Opolska 1

42 dom (mur.) ul. Opolska 2a

43 dom (mur.) ul. Opolska 4

44 dom (ob. budynek posterunku policji (mur.) ul. Opolska 6 

45 dom (mur.) ul. Opolska 7

46 dom (mur.) ul. Opolska 14

47 dom (mur.) ul. Opolska 15

48 dom (mur.) ul. Opolska 17

49 dom (mur.) ul. Opolska 24

50 dom (mur.) ul. Opolska 34

51 gorzelnia (dz. 450/5 km.1) ul. Opolska 35

52 dom (mur.) ul. Opolska 39/41



53 dom (mur.) ul. Opolska 47/49

54 dom (mur.) ul. Opolska 51/53

55 dom (mur.) ul. Opolska 55

56 jaz (na Libawie) ul.  Opolska  (na  terenie  parku, 
przy ujściu stawu)

57 stodoła (mur) ul. Torowa 1

58 mostek kolejowy (bet.-stal) ul. Torowa (dz. nr 132)

2. Przedmiotem ochrony w budynkach, wymienionych w ust. 1, jest ukształtowanie historycznej 
bryły  budynku,  geometria  dachu,  podziały  i  wystrój  architektoniczny  elewacji,  w  tym 
szczególnie materiał wykończeniowy, detal architektoniczny oraz kształt otworów drzwiowych i 
okiennych oraz podziały wewnętrzne stolarki okiennej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Pozwolenia na dokonanie zmian sposobu użytkowania obiektu, wszelkich robót budowlanych i 
konserwatorskich, a także pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje 
się  po  uzgodnieniu  z  wojewódzkich  konserwatorem  zabytków,  zgodnie  z  przepisami 
odrębnymi. 

§50.
1.  Ustala  się  częściową  ochronę  konserwatorską  obiektów  wykazujących  cechy  zabytkowe, 

zrealizowanych przed 1945 rokiem, wskazanych na rysunku planu budynków:

1. budynku dawnej obory, budynku gospodarczego i spichlerza w przypałacowej zabudowie 
folwarcznej, 

2. starego domu mieszkalnego w przypałacowej zabudowie folwarcznej , usytuowanego przy 
budynku mieszkalnym ul. Opolska 36. 

2.  Ochrona  budynków,  o  których  mowa  w  ust.  1,  obejmuje  ukształtowanie  bryły  budynku, 
geometrię dachu, podziały i detale architektoniczne elewacji frontowej budynku oraz materiał 
wykończeniowy.

3.  Proponuje  się  aby przebudowę i  remont  budynków,  o  których mowa w ust.  1,  powodujące 
zmiany  w  elementach  objętych  ochroną,  określonych  w  ust.  2,  podejmować  po  uzyskaniu 
pozytywnej  opinii  wojewódzkiego  konserwatora  zabytków.  O  potrzebie  uzyskania  opinii 
decyduje inwestor.

§51.
1. Stanowiska  archeologiczne,  wskazane  na  rysunku  planu,  podlegają  ochronie 

konserwatorskiej.

2. W obrębie terenu udokumentowanych stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 
1,  oraz  ich  rejonie  wszystkie  prace  ziemne,  w  tym  także  wykonanie  zadrzewienia  lub 



zalesienia  terenu,  należy  wyprzedzająco  zgłosić  i  uzgodnić  z  organem  właściwym  ds. 
ochrony  zabytków  oraz  prowadzić  je  zgodnie  z  wymogami  określonymi  w  przepisach 
odrębnych. 

3. Na  pozostałym obszarze,  objętym planem,  w  przypadku  odkrycia  podczas  prowadzenia 
robót ziemnych lub budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 
on zabytkiem, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 6
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych

§52.
1. Ustala się tereny publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem: 

1. 1UO i 2UO – tereny usług publicznych edukacji,

2. 1ZP - tereny zieleni parkowej, 

3. ZS - tereny zieleni urządzonej, 

4. KP – tereny placów publicznych, 

5. KDZ i KDL – tereny dróg publicznych, zbiorczych i lokalnych, na odcinkach położonych w 
obrębie strefy ochrony konserwatorskiej typu B.

2.  Tereny  oznaczone  symbolem  1UO,  2UO,  1ZP  i  KP  uznaje  się  za  tereny  rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz tereny służące organizacji imprez masowych. 

3. Dla terenów publicznych, o których mowa w ust. 1, oprócz ustaleń szczegółowych w zakresie 
przeznaczenia oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania , ustala się:

1) możliwość lokalizacji: 

a) urządzonych miejsc na kontenery do selektywnego zbierania odpadów na terenie ZS, 

b) znaków oraz planów informacji wizualnej, 

c) tymczasowych obiektów usługowo-handlowych i sanitarnych na czas organizacji imprez 
masowych i okolicznościowych, 

2) zakaz:

1. wygradzania terenu oznaczonego symbolem KP, 1ZP i ZS od strony dróg/ulic,

2. lokalizacji  budynków/wiat  blaszanych,  składanych  z  gotowych  elementów,  lub  innych 
obiektów budowlanych, o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, 

3) obowiązek zapewnienia:

1. dostępności osobom niepełnosprawnym do urządzeń komunikacji (placów, ciągów pieszych, 
przejść  pieszych,  miejsc  parkingowych)  oraz  do  obiektów  usług  publicznych  i  terenów 
zieleni urządzonej, 

2. wyposażenia terenów w elementy małej architektury i zieleń towarzyszącą oraz zachowania 
ujednoliconego  ich  charakteru  i  wysokich  walorów  estetyczno-krajobrazowych, 
dostosowanych do warunków lokalnych i wymogów konserwatorskich.



Rozdział 7

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

§53.
1. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów 

melioracyjnych właściwemu zarządcy, odpowiedzialnemu za ich eksploatację, oraz zakaz:

1. grodzenia nieruchomości przyległych do linii brzegowej cieków i zbiorników wodnych oraz 
rowów  w  odległości  mniejszej,  niż  określono  przepisami  odrębnymi  w  zakresie  prawa 
wodnego, 

2. wznoszenia w pobliżu rzeki Libawy i stawu gospodarczego, oznaczonych symbolem WS, 
obiektów  budowlanych  uniemożliwiających  lub  utrudniających  ludziom  i  dziko 
występującym zwierzętom dostęp do wody, 

3. sytuowania nowych budynków i tymczasowych obiektów małej gastronomii w odległości 
mniejszej  niż  10m  od  linii  brzegu  powierzchniowych  wód  publicznych,  oznaczonych 
symbolem WS, 

2. Od granic terenu komunikacji kolejowej KK: 

1) dla zadrzewień i  zakrzewień,  z wyłączeniem drzew, których wysokość może przekraczać 
10m, zachować odległości wymagane przepisami odrębnymi, 

2) obiekty budowlane sytuować, w stosunku do skrajnego toru kolejowego oraz do granicy 
terenów kolejowych, w odległościach wymaganych przepisami odrębnymi, 

3)  w  pasie  terenu  o  szerokości  5m  ustala  się  zakaz  sytuowania  obiektów  budowlanych 
mogących utrudnić prowadzenie kolejowej drogi technologicznej.

3. Od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV zachować odległości określone w 
przepisach odrębnych. 

4. W  zasięgu  strefy  ochrony  sanitarnej  od  cmentarza,  obejmującej  obszar  położony  w 
odległości  do  50m  wokół  jego  granic,  obowiązują  ograniczenia  w  zabudowie  i 
zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych w sprawie określenia,  jakie 
tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. 

Rozdział 8
Zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości

§54.
Dla  terenów  objętych  planem  ustala  się  następujące  zasady  i  warunki  scalania  oraz  podziału 
nieruchomości:

1. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości:

1. podziału  nieruchomości  zabudowanych  można  dokonać  jeżeli  jest  on  zgodny  z 
przepisami odrębnymi oraz ustaleniami planu, 

2. zgodność, o której mowa w ust. 1, dotyczy :



1. zapewnienia dostępu do drogi/ulicy, 

2. możliwości doprowadzenia właściwej dla przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej, 

3. zachowania szczegółowych ustaleń planu w zakresie zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów oraz w zakresie usytuowania budynków w stosunku do granic działki i warunków 
p-poż, wymaganych przepisami odrębnymi, 

4. uwzględnienia  prawnie  chronionych  interesów  stron  w  zakresie  określonym  przepisami 
odrębnymi,  w  tym  szczególnie  spływu  wód  opadowych,  obsługi  komunikacyjnej  i 
inżynieryjno-technicznej oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi.

2. W projektach podziału nieruchomości należy zachować ustalone planem zasady wydzielenia 
dróg i ulic, w tym wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

3. Linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, określone ściśle, stanowią 
równocześnie zewnętrzne granice działek przeznaczonych do wydzielenia; granice działek 
można korygować wzdłuż linii rozgraniczających określonych orientacyjnie w przypadkach 
określonych w §7 ust. 1 pkt. 3 planu. 

4. Na terenach oznaczonych symbolem 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, RM i MU – proponuje się 
dokonać regulacji granic między sąsiednimi działkami, w przypadku gdy na jednej z nich 
istniejący budynek mieszkalny jest  usytuowany w granicy działki,  a działka sąsiednia w 
stanie istniejącym jest niezabudowana. 

5. Podział na działki budowlane dokonać zgodnie z rysunkiem planu lub zgodnie z 
określonymi poniżej zasadami dla terenów oznaczonych symbolem:

1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN:

a) dla budynków wolnostojących:

- szerokość frontu działki – od 18m do 25m, 

- powierzchnia działki - od 600m2 do 1600m2

b) dla budynków bliźniaczych:

- szerokość frontu działki – od 14m do 18m, 

- powierzchnia działki - od 600m2 do 1200m2, 

2) MNp - dla budynków wolnostojących:

- szerokość frontu działki – od 20m do 35m, 

- powierzchnia działki – od 900m2 do 1800m2, 

2) MP :

a) szerokość frontu działki – od 25m do 45m,

b) powierzchnia działki – od 1200 m2 do 2500m2

3) UC – centrum usługowego wsi: 

1. szerokość frontu działki – od 12m do 25m,

2. powierzchnia działki – od 400m2 do 1400m2, 

5) RM wydzielone działki:

1. pod zabudowę zagrodową:

• szerokość frontu działki – min 25m, 



• powierzchnia działki - min 1200m2, 

2. pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną:

• szerokość frontu działki – min 20m, 

• powierzchnia działki - od 800m2 do 1400m2, 

6) MM:

1. szerokość frontu działki – od 30 do 80m, 

2. powierzchnia działki - min 2500m2.

6. Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  parametrów  działek,  niż  określone  w  ust.  5,  w 
przypadkach  uzasadnionych  nieregularnym  kształtem  terenu  objętego  podziałem  lub 
skrajnym  usytuowaniem  działki  przy  liniach  rozgraniczających  terenu,  o  przeznaczeniu 
określonym planem. Wydzielona działka musi umożliwić spełnienie warunków zabudowy i 
zagospodarowania określonych w przepisach szczegółowych planu. 

7. Proponuje się aby kąt położenia granicy działek dla zabudowy jednorodzinnej, w stosunku 
do linii rozgraniczających pasa drogowego, wynosił 90o, jednak nie był mniejszy niż 60o. 

8. W przypadku  podziału  nieruchomości,  z  wyjątkiem ust.  9,  na  których  usytuowany jest 
obiekt:

1. ujęty w rejestrze zabytków, obowiązują przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków,

2. proponuje się stosować przepisy odrębne także dla nieruchomości, na których usytuowany 
jest obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków, 

9. Zakazuje  się  dokonywania  wtórnych  podziałów  terenu  1ZP,  2ZP  i  U,  w  liniach 
rozgraniczających ustalonych rysunkiem planu. 

10.Ustala się następujące zasady i warunki scalania nieruchomości:

1. dopuszcza się procesy scalania nieruchomości na terenach objętych planem, gdy istniejąca 
wielkość i geometria działki uniemożliwia jej wykorzystanie i racjonalne zagospodarowanie 
dla celów określonych w planie, zgodnie z jego ustaleniami, 

2. scalenie działek nie może przekraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających terenów o 
różnych rodzajach przeznaczenia, wyznaczonych ściśle. 

DZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE

§55.
1. Do spraw z zakresu planowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie 

planu, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się ustalenia planu. 

2. Do  czasu  zagospodarowania  terenów  zgodnie  z  ustaleniami  planu  obowiązuje 
dotychczasowy sposób ich  zagospodarowania,  urządzenia  i  użytkowania,  z  wyłączeniem 
przypadków naruszających wymogi przepisów Prawa budowlanego.



§56. 
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości – w granicy 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1. KP, KS, KDZ, KDL, KDD, KDW i KDP – 5%,

2. UO, ZS, 1ZP i ZC - 10%, 

3. 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, MNp, RM i MM - 20%, 

4. MU, MP, UC, U i PS - 30%, 

2. Nie  ustala  się  stawki  dla  pozostałych  terenów  objętych  planem,  ponieważ  sposób  ich 
przeznaczenia nie ulega zmianie.

3. Od gruntów będących własnością gminy, w przypadku ich zbycia, jednorazowa oplata nie 
będzie pobierana. 

§57.
Do spraw nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne. 

§58.
Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz 
terenów przyległych w rejonie ulicy Opolskiej w ZĘBOWICACH, zatwierdzonego uchwałą Nr III/
22/98 Rady Gminy w Zębowicach z dnia 23 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 4, poz. 7 
z dnia 29 stycznia 1999r.).

§59.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Zębowic. 

§60. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XIX/143/2008 

Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 listopada 2008r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
Rady Gminy Zębowice o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 
marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze 
zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 
123,  poz.  803)  wniesionych  przez  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  nie 
posiadające osobowości prawnej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 



wsi ZĘBOWICE.

W trakcie  wyłożenia  ww.  projektu  planu  do  publicznego  wglądu  zgłoszono  osiem  uwag.  Na 
podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Wójta 
Zębowic z dnia 17 sierpnia 2008r. dot. uwag wniesionych do ww. projektu planu, 

Rada Gminy Zębowice 
rozstrzyga co następuje:

1. Odrzuca się w części lub w całości uwagę, jako naruszającą lub nie znajdującą uzasadnienia 
w obowiązujących przepisach odrębnych, umieszczoną w wykazie pod numerem:

1. 1 – w zakresie przeznaczenia działek nr 463/2, 463/3 i 463/4, stanowiących własność gminy, 

2. 4 – dot. przeznaczenia dz. nr 369/23 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

3. 6 – dot. lokalizacji warsztatu napraw samochodów na terenie oznaczonym symbolem 2MN, 

4. 7 - w zakresie lokalizacji na terenie oznaczonym symbolem ZP stawu hodowlanego, 

2. Jako  sprzeczną  z  polityką  gminy  przyjętą  w  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zębowice” oraz przepisami odrębnymi, odrzuca 
się w całości uwagę umieszczoną w wykazie pod numerem: 

1. 2 - w zakresie przeznaczenia działki nr 554/52 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz w zakresie zmniejszenia szerokości pasa drogowego drogi KDW (10), projektowanej 
na działkach 712/26, 718/43, 614/43, 247/54, 238/54, 60 km. 5. 

Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Wójta Zębowic zostaje załączony do dokumentacji formalno-
prawnej planu. 

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XIX/143/2008 

Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 listopada 2008r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania 

własne gminy Zębowice, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Zębowice, oraz o zasadach ich finansowania. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz.  717  z  późn.  zm.),  w  związku  z  art.  7  ust.1  pkt  2  i  3  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: zmiany Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 



poz.  974 i  Nr 173,  poz.  1218)  oraz art.  167 ust.  2 pkt.  1  ustawy z dnia  30 czerwca 2005r.  o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zmiany: Dz. U. Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 
45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 
2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) – Rada Gminy 
Zębowice  przyjmuje  następujące  rozstrzygnięcie  w  sprawie  realizacji  inwestycji  z  zakresu 
infrastruktury technicznej,  stanowiących  zadania  własne  gminy Zębowice,  oraz  o  zasadach  ich 
finansowania :

1. Inwestycje  obejmujące  drogi  i  infrastrukturę  techniczną,  ujęte  w  miejscowym  planie 
zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zębowice,  należące  do  zadań  własnych  Gminy 
Zębowice:

1. budowę gminnych dróg publicznych i wewnętrznych – zakładany termin realizacji 2010 – 
2015, w tym:

1. poszerzenie  pasa  drogowego  istniejącej  gminnej  drogi  publicznej  w  ciągu  ul.  Bratków 
(oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem KDL) do  parametrów drogi  klasy lokalnej  do 
szerokości pasa drogowego 15m na odcinku o długości ok. 420m, oraz jej modernizacja, 

2. poszerzenie  pasa  drogowego  istniejącej  gminnej  drogi  wewnętrznej  (boczna  ul. 
Dobrodzieńskiej  (oznaczonej  na  rysunku  planu  symbolem KDW)  do  parametrów  drogi 
klasy dojazdowej do szerokości pasa drogowego 10m na odcinku o długości ok. 230m, oraz 
jej modernizacja, 

3. budowa dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, na terenach 
projektowanej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  (MNp)  o  szerokości  pasa 
drogowego 10m na odcinku o łącznej długości ok. 860m, 

2. rozbudowa wodociągu komunalnego wsi o odcinek o długości ok.  1120m, zapewniający 
obsługę  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  (MNp).  Zakładany  termin 
realizacji: lata 2009 – 2015, 

2.  Ustala  się  następujące  źródła  finansowania  zadań  gminnych  w  zakresie  wymienionym  w 
niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych : 

1. środki własne – w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Zębowice; w kolejnych 
latach po uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb i możliwości, w budżecie przeznaczane 
będą środki na realizację zadań gminnych w zakresie dróg i infrastruktury technicznej, z 
uwzględnieniem dochodów z podatku od wzrostu wartości nieruchomości, podatków i opłat 
adiacenckich, 

2. fundusze strukturalne, 

3. kredyty, pożyczki preferencyjne, 

4. środki prywatne (porozumienia publiczno – prywatne).

3.  Realizacja  w/w zadań odbywać się  będzie  w trybie  zamówień publicznych,  możliwa będzie 
również (stosownie do przepisów) poprzez umowy-porozumienia publiczno–prywatne. 

 



U C H W A Ł A NR XIX/144/2008

Rady Gminy Zębowice z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 
1112) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów 
bieżących:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 61 148,45 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 3 671,45 zł

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie – 3 671,45 zł

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych 
zadań bieżących – 3 671,45 zł

2. Dział  756  -  Dochody  od  osób  prawnych,  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 3 000 zł

Rozdział  75616  –  Wpływy  z  podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  spadków  
i  darowizn,  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  oraz  podatków i  opłat  lokalnych  od  osób 
fizycznych – 3 000 zł

§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn – 3 000 zł

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 49 784 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 49 784 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 49 784 zł

4. Dział 758 – Różne rozliczenia – 3 000 zł 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 3 000 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 3 000 zł

5. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 693 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1 693 zł



§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin – 1 693 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 63 898,45 zł:

• wydatki bieżące w wysokości 57 898,45 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 1 671,45 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 1 671,45 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1 671,45 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 49 784 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 49 784 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 49 784 zł

3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 443 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2 750 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 750 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 1 693 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1 693 zł

4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 000 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2 000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 2 000 zł

• wydatki majątkowe w wysokości 6 000 zł

1. Dział 600 – Transport i łączność – 6 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 6 000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6 000 zł:

1. budowa drogi w Kadłubie Wolnym – nr dz. 917/1 k. m. 2

2. przebudowa dróg w:

• Kadłubie Wolnym i Poczołkowie – nr dz. 759, 721, 726 k. m. 2 i 376/60 k.m.1,

• Osiecku – nr dz. 257/149, 338/109 k.m. 1,

• Osiecku – nr dz. 255/91, 338/109 k. m. 1,

• Osiecku – 260/115, 338/109 k. m. 1,

• Poczołkowie – nr dz. 359/72, 75, 376/60, 38, 242/23 k. m. 1,

• Pruskowie – nr dz. 33 k. m. 1,

• Siedliskach – nr dz. 119, 124, 126, 38 k. m. 1,

• Zębowicach – nr dz. 373/5 k. m. 15, 



• Zębowicach – nr dz. 770 k m. 15)

ZMNIEJSZENIA w wysokości 2 750 zł:

• wydatki bieżące w wysokości 2 750 zł:

1. Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 2 750 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2 750 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 2 750 zł

§ 7

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

• dochody – 8 994 184,41 zł

• przychody – 1 547 701,95 zł

• wydatki – 10 226 022,36 zł

• rozchody – 315 864,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA Nr XIX/145/2008
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym .

Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z późn. zm/, w związku z art.18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 
marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm./  Rada 
Gminy Zębowice uchwala co następuje :

§ 1
Ustala  się  wysokość  ekwiwalentu  dla  członka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  który 
uczestniczy  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę jako 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego, 
przed dniem naliczenia ekwiwalentu,  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej  ”Monitor  Polski  ”  na podstawie art.20 
pkt2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 



Społecznych/Dz.  U. z  2004 r.  Nr  39,  poz.353 z  późn.zm./,  za  każdą godzinę udziału w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała Nr XIX/146/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 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:

Postanowienie ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Radzie, rozumie się przez to Radę Gminy Zębowice, 
natomiast gdy mowa jest o Wójcie, rozumie się przez to Wójta Gminy Zębowice.

Zasady nabywania nieruchomości

§ 2.

Czynności związane z nabywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

§ 3.

Wójt nie może jednak bez zgody Rady nabywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 
50 000 PLN.

§ 4.

Z  wyłączeniem  sytuacji  gdy  przepisy  szczególne  przewidują  taki  obowiązek,  nabycie 
nieruchomości  następuje  w  szczególności  dla  realizacji  celów  publicznych,  realizacji  zadań 
własnych gminy, jak i wówczas, gdy przemawia za tym interes gminy.

§ 5.

Przed nabyciem nieruchomości zobowiązuje się Wójta do ustalenia, czy nieruchomości mające być 



przedmiotem  nabycia  nie  są  obciążone  hipotekami  przekraczającymi  ich  wartość  oraz 
służebnościami uniemożliwiającymi ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
W takim przypadku decyzję o nabyciu nieruchomości podejmuje Rada.

§ 6

Cena nabywanej nieruchomości powinna być porównywalna z cenami stosowanymi w obrocie 
wolnorynkowym.

§ 7.

W  uzasadnionych  przypadkach  można  nabyć  za  cenę  wyższą  niż  cena  określona  w  §  6. 
nieruchomości  niezbędne  dla  realizacji  zadań  koniecznych  dla  prawidłowego  funkcjonowania 
gminy, jeżeli nieruchomości te nie mogą stanowić przedmiotu wywłaszczenia.

Zasady zbywania nieruchomości

§ 8.

Czynności ze zbywaniem nieruchomości wykonuje Wójt.

§ 9.

Wójt  nie  może jednak bez zgody Rady zbywać nieruchomości,  których cena przekracza kwotę 
50 000 PLN.

§ 10.

Zbycie nieruchomości może nastąpić, jeżeli nieruchomość nie jest potrzebna do realizacji celów 
publicznych, zadań własnych gminy lub gdy jej zbycie leży w interesie gminy.

§ 11.

Oprócz ceny sprzedaży nabywca ponosi następujące koszty przygotowania nieruchomości do 
zbycia:

1. opłaty sądowe, notarialne i inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości,
2. koszt wyceny nieruchomości, a w przypadku gdy zbywany jest lokal mieszkalny, koszt 

sporządzenia dokumentacji do zaświadczenia o samodzielności lokalu,
3. opłaty za wypis z ewidencji gruntów,
4. w przypadku zbywania lokalu mieszkalnego – koszty podziału geodezyjnego 

proporcjonalnie do nabywanych udziałów w częściach wspólnych nieruchomości.

Zasady obciążania nieruchomości

§ 12.

Wójt  ma  prawo obciążać  nieruchomość  stanowiącą  mienie  komunalne  ograniczonymi  prawami 
rzeczowymi na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.



§ 13.

Z  tytułu  ustanowienia  służebności  pobiera  się  wynagrodzenie,  z  wyjątkiem  ustanowienia 
służebności:

1) w przypadku gdy nieruchomość została zbyta przez Skarb Państwa lub gminę bez 
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,
2) w sytuacji wzajemnego ich ustanawiania,
3) w celu zapewnienia dostępu do nieruchomości zbywanej przez gminę,
4) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 14.

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 13, określa Wójt na podstawie wartości ustalonej w 
operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego oraz kosztów poniesionych przez gminę 
w związku z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.  Wynagrodzenie to będzie płatne na rzecz 
gminy  jednorazowo  lub  maksymalnie  w  pięciu  oprocentowanych  ratach  rocznych  przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski.

Zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 

§ 15.

Wójt może przeznaczyć do dzierżawy lub najmu nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeżeli 
nie  jest  ona potrzebna do realizacji  celu publicznego,  a  jej  wydzierżawienie  lub wynajęcie  jest 
ekonomicznie uzasadnione.

§ 16.

Nieruchomości oddawane są w dzierżawę lub najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na 
czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba że Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi 
zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

§ 17.

Wójt  może  wydzierżawić  lub  wynająć  nieruchomość  stanowiącą  mienie  komunalne,  gdy  po 
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość.

§ 18.

Ustala się minimalną miesięczną stawkę netto czynszu za dzierżawę lub najem 1 m2 gruntu pod 
działalność gospodarczą:

1. przy powierzchni do 1000 m2 – w wysokości równowartości stawki podatku od 
nieruchomości ustalanej w danym roku za 1 m2 powierzchni gruntu na cele związane z 
działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, 

2. przy powierzchni od 1000 m2 do 5000 m2 – w wysokości 1/2 stawki określonej w pkt. 1,
3. przy powierzchni od 5000 m2 – w wysokości ¼ stawki określonej w pkt. 1.



§ 19.

Ustala  się  minimalną  roczną  stawkę  netto  czynszu  za  dzierżawę  lub  najem  1  ha  gruntów 
wykorzystywanych  rolniczo  zgodnie  z  ilością  kwintali  żyta  z  1  ha  gruntu,  z  uwzględnieniem 
rodzaju i klasy gruntów oraz średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku 
rolnego, następująco:

1. rola klasy III – 3,5 kwintale,
2. rola klasy IV – 2,5 kwintale,
3. rola klasy V - 2,0 kwintala,
4. rola klasy VI – 1,5 kwintale,
5. użytki zielone –1,5 kwintala,
6. nieużytki - 0,5 kwintala.

§ 20.

1. Ustala się minimalną stawkę netto czynszu dzierżawnego lub najmu 1 m2:

1. gruntu pod garażem – w pięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 
miesięcznie,

2. gruntów przeznaczonych na sport i rekreację – w wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 
rocznie,

3. gruntów zajętych na czas realizacji inwestycji - w pięciokrotnej wysokości stawki określonej 
w § 18 pkt 1 miesięcznie,

4. garaży – w dziesięciokrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie,
5. lokali użytkowych – w trzykrotnej wysokości stawki określonej w § 18 pkt 1 miesięcznie.

2. Z wyłączeniem powierzchni przeznaczonych na działalność gospodarczą nie pobiera się czynszu 
od:

1) stowarzyszeń, w tym odnowy wsi, kół gospodyń wiejskich i kół mniejszości narodowych oraz 
ludowych klubów sportowych,

2) jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

§ 21.

Za zgodą Wójta nie pobiera się czynszu za grunty wydzierżawione lub wynajęte na zorganizowanie 
imprez rozrywkowych, kulturalnych, sportowych, charytatywnych i festynów.

Przepisy końcowe

§ 22.

Tracą moc:
1. uchwała Nr X/71/95 Rady Gminy Zębowice z dnia 30 czerwca 1995 r. w sprawie określenia 

zasad zarządu mieniem gminy,
2. uchwała Nr XXII/143/04 Rady Gminy Zębowice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad 

wydzierżawiania  i  wynajmowania  lokali  użytkowych  stanowiących  własność  gminy 
Zębowice,

3. uchwała Nr XVII/125/08 Rady Gminy Zębowice z dnia 18 sierpnia 2008 roku w sprawie 



zasad gospodarowania nieruchomościami.
§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 
 Uchwała Nr XIX/147/2008

Rady Gminy Zębowice
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt.  9  lit.  a  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 
1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. 
Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327) art. 11 ust. 
2, art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 
1459, z 2006r. Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1601 oraz z 2007 r. Nr 220, poz. 1600, 
Dz. U. Nr 69, poz. 468) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych z 
siedzibą w Opolu na rzecz Gminy Zębowice prawa własności nieruchomości oznaczonej działkami 
nr 101/8, nr 579/8, nr 55/1 o powierzchni 1,0561 ha położonej w obrębie Zębowice, stanowiącej 
składowisko odpadów. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 

 Uchwała Nr XIX/148/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt.  9  lit.  a  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 



1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. 
Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974  i  Nr  173,  poz.  1218)  i  art.  11  i  art.  25  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r. Nr 281, poz. 2782, Nr 130, poz. 
1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, 
poz. 1601, 1600 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej, na rzecz Gminy Zębowice prawa 
własności  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako działki  nr 373/15,  379/15,  385/13,  390/13, 
391/13 o powierzchni 1,4853 ha położonej we wsi Osiecko. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 
 

U C H W A  A NR XIX/149/2008Ł
RADY GMINY Z BOWICEĘ

z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie okre lenia wysoko ci stawek podatku od nieruchomo ci.ś ś ś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(z 2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 1591 zmiany: 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; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327 i Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnychł  (Dz. 
U z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz,1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 
1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1874; Dz. U z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, 
poz. 730) Rada Gminy Zębowice uchwala, co nast puje:ę

§ 1.

Ustala si  nast puj ce roczne ę ę ą stawki podatku od nieruchomo ci :ś

1. od gruntów: 

a) zwi zanych ą z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej, bez wzgl du na sposób ł ś ę
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,74 z  od 1 mł ² powierzchni

b) pod jeziorami, zaj tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90z  ę ł od 



1 ha powierzchni;
c) pozosta ych, ł w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego – 0,35 z  ż ł od 1m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich cz ci: ęś

1. mieszkalnych - 0,62 z  ł od 1m² powierzchni u ytkowej; ż

b) zwi zanych ą z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej oraz ł ś od budynków mieszkalnych lub 
ich cz ci zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej – 17,00 zęś ę ł ś ł od 1m² powierzchni 
u ytkowej; ż

c) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej ę ł ś w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materia em siewnym – 9,24 z  ł ł od 1m² powierzchni u ytkowej; ż

d) zaj tych na prowadzenie dzia alno ci ę ł ś gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze  ś ń
zdrowotnych - 4,01 z  ł od 1m² powierzchni u ytkowej; ż

e) pozosta ych, ł w tym zaj tych na prowadzenie odp atnej statutowej dzia alno ci po ytku ę ł ł ś ż
publicznego przez organizacje po ytku publicznego - 6,20 z  ż ł od 1m² powierzchni u ytkowej;ż

3.od budowli – 2 % ich warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy ś ś
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z ł 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.). 

4.od budowli s u cych do zbiorowego zaopatrzenia mieszka ców gminy w wod  – 1 % ichł żą ń ę  
warto ci, okre lonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. oś ś  
podatkach i op atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). ł

§ 2
Uchwała podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w sołectwach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

 



U C H W A  A NR XIX/150/2008Ł
RADY GMINY Z BOWICEĘ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia za inkaso op aty z tytu u posiadania psów.ś ł ł

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnymą (z 
2001 r. – Dz. U nr 142, poz. 1591 zmiany: 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; z 
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 48, poz. 327 i Nr 138, 
poz. 974) i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op atach lokalnychł  (Dz. U 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm. Nr 220, poz,1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1874) Rada Gminy uchwala si , co nast puje:ę ę

§ 1

Inkasenci otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 10 % od sumy zainkasowanych 
kwot opłaty z tytułu posiadania psów. 

§ 2

Zainkasowaną gotówkę inkasent- sołtys wpłaca w BS Zawadzkie oddział Zębowice na rachunek 
Urzędu Gminy w Zębowicach nr 39890910291002000024370001 w ciągu 5 dni po terminie 
płatności określonym w uchwale Nr XI/71/07 Rady Gminy Zębowice z dnia 26 listopada 2007 r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy 



UCHWAŁA NR XIX/151/2008
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów 
komunalnych Zębowice - Malinów.

Na podstawie 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, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998r. Dz. U. Nr 106, poz. 
668, z 2002 Dz. U. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Dz. U. Nr 199, poz. 1937 i Nr 96, poz. 874) oraz 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, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  stawkę  opłaty  za  składowanie  odpadów  komunalnych  na  składowisku  komunalnym 
Zębowice - Malinów w kwocie 145 zł. + podatek VAT za 1 tonę odpadów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2009 r.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/83/07 Rady Gminy Zębowice, z dnia 26 listopada 2007 r.

 
 

UCHWAŁA NR XIX/152/2008
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) i § 5 pkt. 1 i 2 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  28  czerwca  2006 r.  w sprawie  określania  taryf, 
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 



zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 
08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) po rozpatrzeniu 
wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach Rada Gminy Zębowice 
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 01 stycznia 2009 do 31 
grudnia 2009 r., w której ceny i stawki opłat wynoszą:

1. Cena za 1m3 wody w wysokości 2,48 zł + 7 % VAT
2. Miesięczna stawka opłaty abonamentowej w wysokości 3,24 zł + 7 % VAT na odbiorcę.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr XIX/153/08

Rady Gminy Zębowice
z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Rada 
Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Opolskiego z dnia 18 listopada 2008 roku Nr NK.III-AP-0911-1-70/08 stwierdzające nieważność 
uchwały Rady Gminy Zębowice z dnia 15 października 2008 roku Nr XVIII/134/08 w sprawie 
utworzenia  samorządowej  instytucji  kultury  –  Gminnego  Ośrodka  Informacji,  Kultury  i 
Czytelnictwa w Zębowicach i nadania jej statutu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U C H W A Ł A N R XX/154/2008
Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zębowice na 2009 r.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 4, pkt 9 lit.  „d” oraz lit.  „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 165, art. 
184 i art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112)

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się budżet gminy Zębowice na 2009 r.

§ 2

Dochody budżetu gminy określa załącznik Nr 1 w wysokości 10 786 533 zł, w tym dotacje 
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 854 170 zł (załącznik Nr 3).

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym określa załącznik Nr 2 w wysokości 11 330 
277 zł, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą 854 
170 zł (załącznik Nr 3).

2. Limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2009-2011 określa załącznik 
Nr 5.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
2 i 3 określa załącznik Nr 6.

§ 4

Źródłem  finansowania  deficytu  budżetu  w  wysokości  543  744  zł  będzie  kredyt 
długoterminowy na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowej.

§ 5

Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2009 r.:
- przychody: § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 900 
000 zł
- rozchody: § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 356 256 zł.



§ 6

Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  37  500  zł  na  realizację  zadań  określonych  
w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  a  wydatki  
na  realizację  zadań  określonych  w  gminnym  programie  przeciwdziałania  narkomanii  
w kwocie 2 500 zł.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 3 377 000 zł.  Wykaz inwestycji gminnych 
oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 4.

§ 8

W budżecie na 2009 r. tworzy się rezerwę:
- ogólną w wysokości 26 165 zł,
- celową w wysokości 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

§ 9

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w wysokości 35 000 zł (załącznik Nr 7).

§ 10

Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  dla  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  
w Zębowicach w wysokości 314 650 zł (załącznik Nr 8).

§ 11

Ustala się dotacje: 
1. Dz. 600 rozdział 60014 – 35 000 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
2. Dz. 750 rozdział 75018 – 2 500 zł dla Województwa Opolskiego
3. Dz. 750 rozdział 75020 – 846 zł dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie,
4. Dz. 801 rozdział 80146 – 3 700 zł dla Województwa Opolskiego,
5. Dz. 851 rozdział 85154 – 3 800 zł na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi,
6. Dz.  852  rozdział  85295  –  70  000  zł  dla  Stacji  Leczenia  i  Opieki  „Caritas”  Diecezji 

Opolskiej,
7. Dz. 926 rozdział 92605 – 22 000 zł dla Ludowych Zespołów Sportowych.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 100 

000 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 r. na łączną kwotę 1 
000 000 zł,

3. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjnie, 



na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 do 
wysokości określonej w załącznikach Nr 5 i Nr 6, 

4. dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  między  rozdziałami  i  paragrafami  klasyfikacji 
wydatków w ramach danego działu.

5. lokowania  wolnych  środków  na  rachunkach  bankowych  w  innych  bankach  niż  bank 
prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. 

UCHWAŁA NR XX/155/2008

Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. 
Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 
1112) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów 
bieżących:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 1573,10 zł:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia – 1573 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 
1573 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 1573 zł

2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,10 zł



Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 0,10 zł

§ 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 0,10 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 1,37 zł:

1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,37 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 1,37 zł

§ 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 1,37 zł

§ 2

W budżecie gminy na 2008 r. dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

ZWIĘKSZENIA w wysokości 26947 zł:

• na zadania własne w wysokości 26 747 zł:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 647 zł:

Rozdział 80101 – Gimnazja – 9 647 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 9 647 zł

2. Dział 852 – Pomoc społeczna – 100 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 100 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 100 zł

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17000 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – 17000 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 17000 zł

• na zadania zlecone w wysokości 200 zł:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 200 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 200 zł

ZMNIEJSZENIA w wysokości 25375,27 zł:

• na zadania własne w wysokości 25175,27 zł:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 17000 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 17000 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 17000 zł

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8074 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 914 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 4 914 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 3 160 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń – 3 160 zł



3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 100 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe – 100 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 100 zł

4. Dział  853  –  Pozostałe  zadania  w zakresie  polityki  społecznej  (realizacja  przez  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zębowicach Projektu systemowego:  „Wykorzystaj  swoją 
szansę  -  program  aktywnej  integracji  społecznej  i  zawodowej”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki) – 1,27 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność – 1,27 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1,27 zł

• na zadania zlecone w wysokości 200 zł:

1. Dział 852 – Pomoc społeczna – 200 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 200 zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń –– 200 zł

§ 3

W zakresie rzeczowym inwestycji wymienionych w dz. 600 – Transport i łączność, Rozdział 60017 
– Drogi wewnętrzne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dodaje się pkt 3. - 
budowa drogi w Kadłubie Wolnym – nr dz. 673, 760 k. m. 2. 

§ 4

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2008 r. wynosi:

• dochody – 9036151,14 zł

• przychody – 1547701,95 zł

• wydatki – 10267989,09 zł

• rozchody – 315864,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XX/156/2008
Rady Gminy Zębowice z dnia 22.12.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wykorzystaj swoją szansę”- 
Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 



Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64,poz.593 z późn .zm.)Rada Gminy Zębowice uchwala:

§ 1

W uchwale Nr XVII/127/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 18.08.2008 r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji  projektu  „Wykorzystaj  swoją  szansę”-  Program  aktywnej  integracji  społecznej  i 
zawodowej w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w 
Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 
Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego wysokość  wkładu własnego Gminy Zębowice ustala  się  w wysokości  stanowiącej 
10,5% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu to jest na kwotę -4.701,27 złotych (słownie: 
cztery tysiące siedemset jeden złotych gr 27/100).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała Nr XX/157/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie: przystąpienie do porozumienia komunalnego.

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  12 w związku art.  74 ustawy z dnia  8  marca 1990r.  o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice, 
uchwala co następuje, 

§ 1

Gmina Zębowice,  przystępuje  do porozumienia komunalnego Gmin: Chrząstowice,  Dobrodzień, 
Jemielnica,  Kolonowskie,  Ozimek,  Turawa,  Zawadzkie  w  sprawie  wspólnego  zorganizowania 
oznakowania i utrzymania ścieżek rowerowych na terenie tych Gmin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uchwała Nr XX/158/2008

Rady Gminy Zębowice
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
mechaniczno – biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  406 pkt 12 
ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z 
późn. zm.) Rada Gminy Zębowice, ustala co następuje:

§ 1

Przeznacza się środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków  mechaniczno  –  biologicznych  zgodnie  z  Regulaminem 
dofinansowania  budowy przydomowych oczyszczalni  ścieków mechaniczno – biologicznych na 
terenie Gminy Zębowice, określającym zasady rozdziału środków finansowych, stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XX/158/2008
Rady Gminy Zębowice

z dnia 22 grudnia 2008 r.

REGULAMIN 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych 
na terenie Gminy Zębowice, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.

1.  Do  korzystania  z  dofinansowania  uprawnieni  są  mieszkańcy  Gminy  Zębowice,  posiadacze 
nieruchomości, tj. właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, którzy:
1) wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną nie wcześniej niż 1 
rok  przed  dniem wejścia  w życie  uchwały  wprowadzającej  regulamin  dofinansowania  budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznych na terenie Gminy Zębowice i 
będą ją wykorzystywać przez okres min. 5 lat, lub
2)  zmienili  sposób  odprowadzania  ścieków,  poprzez  likwidację  bezodpływowego  zbiornika  na 



nieczystości ciekłe i wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną.

2.  Dofinansowanie  może  być  przyznane  wyłącznie  osobom  wytwarzającym  ścieki  bytowo-
gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego.

3. Dofinansowaniem objęte są urządzenia posiadające aktualną aprobatę wydaną przez stosowne 
instytucje certyfikujące.

4. Dofinansowanie przysługuje jednorazowo dla przydomowej oczyszczalni ścieków mechaniczno 
– biologicznej  obsługującej  określony budynek mieszkalny i  obejmuje pokrycie  części  kosztów 
zakupu urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków.

5.  Udział  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  dofinansowaniu 
wynosi do 1000,00 zł.

6.  Jeżeli  nieruchomość  znajduje  się  we  współwłasności,  wymagana  jest  zgoda  wszystkich 
współwłaścicieli  na budowę oczyszczalni  mechaniczno – biologicznej  i  likwidację  szamba oraz 
oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody na  wypłacenie  dofinansowania  współwłaścielom ponoszącym 
koszty budowy. Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

7. Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Zębowice a 
wnioskodawcą,  po  zgłoszeniu  wykonania  prac  przez  wnioskodawcę  i  stwierdzeniu  przez 
przedstawicieli  Gminy  Zębowice  zakończenia  zgodnie  z  planem  budowy  przydomowej 
oczyszczalni  ścieków  mechaniczno  –  biologicznej  (protokół  komisyjnego  odbioru  zakończonej 
inwestycji  z  udziałem  przedstawiciela/przedstawicieli  Urzędu  Gminy)  oraz  po  przedłożeniu 
kserokopii  faktury  określającej  wartość  zainstalowanych  urządzeń  przydomowej  oczyszczalni 
ścieków i przestawieniu oryginału faktury (do wglądu).

8. Ustala się trzy terminy składania i rozpatrzenia wniosków w roku 2009r.
1/ do 30 kwietnia 2009r. – rozpatrzenie wniosków do dnia 31.05.2009r.
2/ do 31 lipca 2009r. – rozpatrzenie wniosków do dnia 31.09.2009r.
3/ do 31 października 2009r. – rozpatrzenie wniosków do dnia 30.11.2009r.
Terminy podane wyżej w latach następnych określone zostaną odrębnie. 
Jednocześnie  ustala  się,  iż  inwestycja  powinna  nastąpić  w  terminie  do  6  miesięcy  od  chwili 
zawarcia  umowy,  z  wyjątkiem  wniosków  złożonych  na  wykonanie  inwestycji  przez  osoby 
określone w pkt 1.1, niniejszego regulaminu.

9. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków 
finansowych przeznaczonych  na w/w cel  w GFOŚiGW w danym roku,  dofinansowanie  będzie 
realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za 
zwłokę w wypłacie dofinansowania.

10.  Gmina  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  przestrzegania  warunków  umowy,  dotyczącej 
dofinansowania  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  mechaniczno  –  biologicznej.  W 
przypadku nieprzestrzegania warunków umowy otrzymujący dofinansowanie zobowiązany jest do 
jego zwrotu. 

11. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz 
na podstawie następujących dokumentów:
- wniosek posiadacza nieruchomości  o przydzielenie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  dofinansowania  budowy przydomowej  oczyszczalni  ścieków 
mechaniczno – biologicznej,



- tytuł prawny do nieruchomości,
-  zawiadomienie  Starosty  o  przyjęciu  zgłoszenia  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków 
mechaniczno – biologicznej, 
- oświadczenie współwłaścicieli, o których mowa w punkcie 6.

12.  Wypłata  dofinansowania  nastąpi  po spełnieniu  przez wnioskodawcę wymagań zawartych  w 
niniejszym Regulaminie w terminie do 30 dni od daty sporządzenia przez przedstawiciela Gminy 
Zębowice  protokołu  potwierdzającego zakończenie  budowy przydomowej  oczyszczalni  ścieków 
mechaniczno – biologicznej.

13. W ciągu 5 lat  od daty przyznania dofinansowania zastrzega się prawo kontrolowania przez 
przedstawicieli Urzędu Gminy Zębowice, sposobu eksploatacji przydomowej oczyszczali ścieków 
mechaniczno – biologicznej, na której budowę zostało przyznane dofinansowanie.

14.  Dofinansowanie  podlega  zwrotowi  w  przypadku  zaniechania  eksploatacji  lub  eksploatacji 
oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez 
producenta (dostawcę) urządzeń.

15. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej 
o odsetki ustawowe, liczone od dnia wypłaty dofinansowania.

16. Postępowanie o zwrot dofinansowania będzie prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy 
Zębowice upoważnionych przez Wójta.

 

UCHWAŁA NR XX/159/ 2008
Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Finansowo – Inwestycyjnego Gminy Zębowice 
na lata 2009 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
((Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z  2002  r.  Nr  23,  poz.220,  Nr  62,  poz.  558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568,  z  2004  r.  Nr  102,  poz.  1055  i  Nr  116,  poz.  1203,  z  2005  r.  Nr  172,  poz.  1441  
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) 

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni Plan Finansowo – Inwestycyjny Gminy Zębowice na lata 2009-
2024  ”  obejmujący  zestawienie  zadań  inwestycyjnych  we  wszystkich  strefach  funkcjonowania 
Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wieloletni Plan Finansowo – Inwestycyjny Gminy Zębowice na lata 2009-2024, 



o którym mowa w § 1, stanowić ma podstawę do tworzenia projektów budżetów Gminy 
w zakresie inwestycji na wymieniony w nim okres.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XX/159/2008 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 22 grudnia 2008 r.

Wieloletni Plan Finansowo – Inwestycyjny Gminy Zębowice na lata 2009 – 2024

Lp Nazwa zadania Okres realizacji 
(w latach)

Łączne koszty 
finansowe (w zł) Źródła finansowania

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca program

1. Budowa sieci 
wodociągowej 
z pompownią 
wody dla wsi 
Osiecko

2009 1000 000
100000 – środki 
własne
900000 – kredyt

Urząd Gminy 
w Zębowicach

2. Zakup 
ogrodzenia 2009 4 000 4000 – środki 

własne

Zespół 
Gimnazjalno-

Szkolny
w Zębowicach

3. Budowa 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków

2009-2013 4334 000

1084000 – środki 
własne
3250000 – Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Urząd Gminy
w Zębowicach

4. Budowa hali 
sportowej wraz 
z łącznikiem do 
budynku Szkoły 
Podstawowej 
w Zębowicach

2007-2011 9172 523 3000000 – Fundusz 
Rozwoju Kultury 
fizycznej
6172523 – środki 
własne 
(w szczególności 
wykup 

Urząd Gminy 
w Zębowicach



wierzytelności)

5. Kształtowanie 
infrastruktury 
centrów wsi 
Zębowice, 
Kadłub Wolny i 
Radawie na 
potrzeby 
kulturalno – 
sportowe 
mieszkańców

2008-2013 510 000

127500 – środki 
własne
382500 – Program 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urząd Gminy 

w Zębowicach

6.
Budowa 
mieszkań 
socjalnych

2010-2013 300 000 300000 – środki 
własne

Urząd Gminy 
w Zębowicach

UCHWAŁA NR XX/ 160/2008
Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku 
Szkoły Podstawowej w Zębowicach

Na podstawie art.  18 ust.  1 w związku z art.  7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 08 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. 717i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą Nr XX/159/2008 
Rady  Gminy  Zębowice  z  dnia  22  grudnia  2008  r.  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniego  Planu 
Finansowo – Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata 2009 -2024

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji i finansowania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej 
wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach”.

§ 2

W  związku  z  zadaniem,  o  którym  mowa  w  §  1,  zapewnia  się  w  budżetach  gminy  
w kolejnych latach niezbędne środki i wyraża zgodę Wójtowi Gminy na zaciągnięcie zobowiązań 
na realizację tego zadania do wysokości 10000000 zł brutto.

§ 3



Spłata zobowiązań odbywać się będzie w okresie 15 lat z wpływów z podatków
i opłat lokalnych.

§ 4

Źródłem finansowania zadania będzie w szczególności wykup wierzytelności z banku, który 
nabędzie  od  wykonawcy zadania  wierzytelności  do wysokości  wartości  robót  budowlanych,  co 
następować będzie zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowie gminy i banku.

§ 5

Gmina zabezpieczy spłaty wierzytelności wekslem in blanco, zaś w kolejnych budżetach 
gminy zapewnione będą środki na wykup wierzytelności.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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