
Uchwała nr 1/I/1990
Rady Gminy Zębowice 
z Dnia 6 czerwca 1990 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
( Dz.U. nr 16 poz. 95 i nr 34 poz. 199) i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191) 

Rada Gminy stwierdza

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania, że przewodniczącym Rady Gminy w Zębowicach 
zosta wybrany Józef Morawiec
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała nr 2/I/1990 r.
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 6 czerwca 1990 r.

w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy Zębowicach

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95 i nr 34 poz. 199)

Rada Gminy uchwala co następuje

1.Liczba zastępców przewodniczącego Rady Gminy  Zębowice wynosi - 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 4/I/1990
Rady Gminy Zębowice 
z dnia 6 czerwca 1990 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do czasu wyboru Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym ( Dz.U. nr 16 poz. 95 i nr 34 poz. 199) 

Rada Gminy 

1. Upoważnia Panią Urszulę Czernik do pełnienia obowiązków kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego do czasu wyboru Wójta
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 27 maja 1990 roku. 

Uchwała nr 5/I/1990
Rady Gminy Zębowice 



z dnia 6 czerwca 1990 r.

w sprawie rodzaju stałych komisji Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
( Dz.U. nr 16 poz. 95 i nr 34 poz. 199) 

Rada Gminy 

1. Powołuje następujące stałe komisje:
- Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego.
- Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej.
-Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu, Usług i Działalności Finansowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/I/1990
Rady Gminy Zębowice
z dnia 6 czerwca 1990

w sprawie wyboru delegata do Sejmiku Samorządowego.

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
( Dz.U. nr 16 poz. 95 i nr 34 poz. 199) i art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
( Dz.U. nr 32 poz 191)

Rada Gminy Stwierdza 

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania, że Delegatem do Sejmiku Samorządowego zosta 
wybrany Norbert Larisz
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/II/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 15 czerwca 1990 roku

w sprawie wyboru v-ce przewodniczącego Rady Gminy Zębowice 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 
nr 16 poz. 95 i 34 poz 199)

Rada Gminy stwierdza 
1. Na podstawie wyników tajnego głosowania vice przewodniczącymi Rady Gminy Zębowice 
zostali wybrani 
- Gawlikowicz Henryk
- Lizurek Stefan
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  



Uchwała nr 7/II/1990
Rady Gminy Zębowice

z dnia 15 czerwca 1990 r.
 
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Zębowice

Na podstawie art 21. ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz 95)

Rada Gminy 

I. Powouje składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Zębowice
1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
- Jośko Eugeniusz       - przewodniczący
- Gawlikowicz Henryk  - członek
- Kowalski Józef          - członek
- Michalczyk Eryk        - członek
- Moj Hubert               - członek
- Bińczyk Krzysztof      - członek
- Proszewski Tomasz   - członek
- Tłusty Józef               - członek

2. Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej
- Wons Dorota            - przewodnicząca
- Czaja Waldemar       - członek
- Gola Maksymilian     -  członek
- Hermański Jerzy       - członek
- Kozioek Jan             - członek
- Bińkowski Józef       -  członek
- Możdżeń Paweł       - członek
- Woźniak Marta        - członek

3. Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Handlu, Usług i Działalności Finansowej
- Zieleźnik Teresa       - przewodnicząca
- Benszs Norbert        -  członek
- Karnydał Jan             - członek
- Kutz Jerzy                 - członek
- Lizurek Stefan           - członek
- Kotarska Zofia          - członek
- Miozga Alfred           - członek

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała nr 8/II/1990
Rady Gminy Zębowice
z dnia 15 czerwca 1990

w sprawie wyboru Wójta Gminy

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 



(Dz.U. nr 16 poz. 95)

Rada Gminy uchwala

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania w obecności 2/3 radnych, bezwzględną większością 
głosów Wójtem został wybrany Jan Bek.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 9/III/1990
Rady Gminy Zębowice
z dnia 29 czerwca 1990

w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. nr 21 poz. 124)

Rada Gminy 

1. Powołała na stanowisko Sekretarza Gminy panią  Teresę Czaja.
- za głosów oddano - 14
- przeciw                - 0 
- wtrzymało się       - 0 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/III/1990
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 czerwca 1990 roku

w sprawie powołania Skarbnika Gminy ( główny księgowy budżetu)

Na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. nr 21 poz. 124)

Rada Gminy 

1.Powołała na stanowisko Skarbnika Gminy (główny księgowy budżetu) panią Stanisławę Kotyś
- za głosów oddano  - 14
- przeciw                  - 0
- wstrzymało się        - 1
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 11/III/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 czerwca 1990 roku



w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym

Rada Gminy 

1. Powołuje panią Urszulę Czernik do wykonywania obowiązków Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/III/90
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 29 czerwca 1990 roku.

w sprawie wyboru Zarządu Gminy

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95)

Rada Gminy stwierdza

1. Na podstawie wyników tajnego głosowania, że większością głosów członkami Zarządu Gminy 
zostały wybrane następujące osoby:
- Czaja Waldemar
- Gawlikowicz Henryk
- Kutz Jerzy
- Morawiec Józef
- Wons Dorota

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała nr 13/III/1990
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 czerwca 1990 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz 95).

Rada Gminy 

1. Powołuje Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:
- Waldemar Czaja    - przewodniczący
- Ryszard Bajorski   - członek



- Jan Karnydał         - członek
- Stanisława Kotyś  - członek
- Józef Kowalski      - członek
- Lidia Koziołek       - członek
- Norbert Larisz       - członek
- Regina Urbanek    - członek
- Dorota Wons        - członek

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/III/90 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 29 czerwca 1990 r.
 
w sprawie powołania Komisji Statutowej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 
nr 16 poz 95) 

Rada Gminy 

1. Powołuje Komisję Statutową w następującym składzie:
- Teresa Czaja       - przewodnicząca
- Andrzej Balewski - członek
- Jan Bek              - członek
- Eugeniusz Jośko - członek
- Jan Koziołek       - członek
- Norbert Larisz     - członek
- stefan Lizurek     - członek

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/IV/1990 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu

Na podstawie art. 134 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. Prawo o ustroju Sądów 
powszechnych (Dz.U. z 1990 r. nr 23 poz. 138, Dz.U. nr 34 poz. 1989)

Rada Gminy 

Dokonała wyboru w głosowaniu tajnym 5 ławników do Sądu Rejonowego w Opolu na kadencję 
1991-1994. 

1. Zgłoszonych zostało 7 kandydatów 
2. Dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu
- Kraska Józef



- Małys Andrzej
- Nowak Monika
3. Dokonano wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opolu do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy
- Karnydał Jan
- Sykoś Teofil
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.   

Uchwała nr 16/IV/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r.

w sprawie wyboru członków Kolegium D/S Wykroczeń

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku o ustroju Kolegiów d/s 
wykroczeń (Dz.U. nr 12 poz. 118 z 1971 r., Dz.U. nr 49 poz.312 z 1972 r., Dz.U. nr 24 poz. 142 z 
1974 r., Dz.U. nr 16 poz. 91 z 1975 r., Dz.U. nr 45 poz. 291 z 1982 r., Dz.U. nr 35 poz. 192 z 1989 
r., Dz.U. 43 poz. 251 z 1990 r.

Rada Gminy
dokonała wyboru 5 członków Kolegium d/s Wykroczeń
1. Zostało zgłoszonych 6 kandydatów.
2. Dokonano wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń:
- Józef Binkowski
- Maksymilian Gola
- Zygmunt Jośko
- Weronika Kątna 
- Joachim Kubica
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

Uchwała nr 17/IV/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  (Dz.U. 
nr 16 poz. 95) i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. nr 12 poz. 50, Dz.U. nr 19 poz. 131 z 1988 r., Dz.U. nr 35 poz. 192, Dz.U. nr 74 poz. 443 z 
1989 r., Dz.U. nr 34 poz. 198 z 1990 r.

Rada Gminy 
uchwala

1. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Zębowice w kwocie 7.500 zł - za 
sprzedaż z samochodu i 5.000 zł za sprzedaż obnośną (z ręki, kosza, wiadra, skrzynki).



2. Sposób poboru opłat stosuje się w formie wpłaty do kasy w Urzędzie Gminy w Zębowicach.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

Uchwała nr 18/IV/90
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 września 1990 r. 
 
w sprawie wynajmu lokali użytkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy
postanawia 

1. Wynająć następujące lokale użytkowe:
- sklep przy ul. Murka w Zębowicach przeznaczony na sprzedaż artykułów spożywczych,
- budynek po Ośrodku Nowoczesnej Gospodyni w Zębowicach na cela gastronomiczne,
- magazyn przy wytwórni betonów w Zębowicach na skład hurtowy różnych artykułów,
2. Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd Gminy.
3. W celu wynajęcia lokali zobowiązuje się Wójta Gminy do zawarcia umów najmu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwała nr 19/IV/1990
Rady Gminy Zębowice

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego w Knieji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
terytorialnym (Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy 
uchwala 

1. Sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Knieja wraz z działką, w którym aktualnie 
znajduje się sklep spożywczy GS "Samopomoc Chłopska" w Zębowicach.
2. Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 20/ IV/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r.

w sprawie sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego "Zamku" w Zębowicach



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 34 poz. 199, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy 
uchwala

1. Sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego "Zamku" w Zębowicach.
2. Do wykonania uchwały zobowiązuje się Zarząd Gminy Zębowice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 21/IV/1990 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie dysponowania budżetem, funduszem gminnym, Funduszem Rozwoju Kultury, 
gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej, Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej i 
funduszem socjalnym wsi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy 
uchwala

1. Upoważnić Zarząd Gminy do zmian między działami, a Wójta Gminy do zmian między 
rozdziałami i paragrafami dotyczących budżetu gminy, funduszu gminnego, Funduszu Rozwoju 
Kultury, gospodarki gruntami, gospodarki mieszkaniowej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 
funduszu socjalnego wsi.
2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy Zębowice.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała nr 22/IV/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r.

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kosice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz 95, Dz.U. nr 34 poz 199)

Rada Gminy 
uchwala

1. Nadać ulicom w Kosicach następujące nazwy:
- ul. Opolska - numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
- ul .Leśna - od numeru 1 do numeru 19.
2. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uchwała nr 23/IV/1990 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r.

w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 1989 rok oraz w sprawie zmian kredytów 
budżetowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy
uchwala
I.1. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów   o kwotę  57.732 tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo                                                       o kwotę  57.732 tys. zł
rozdz. 4011 jedn.org.RSP        § 11                           o kwotę  14.052 tys. zł
                                                § 16                           o kwotę  10.000 tys. zł
                                                § 34                           o kwotę  10.000 tys. zł
rozdz.4012 PGR                                                        o kwotę  23.680 tys. zł

2. Zwiększyć środki budżetowe po stronie dochodów o kwotę 57.732 tys. zł
Dz. 40 Rolnictwo
rozdz. 4311 jedn.org 
Kółek i org. roln.                     § 11                         o kwotę 17.732 tys. zł
                                               § 16                         o kwotę 40.000 tys. zł
II. Nadwyżkę budżetową w kwocie 64.077.435 ,- przeznaczyć:
1. na rezerwę budżetową w wysokości 60.077.435,-
2. zasilić Fundusz Rozwoju Kultury kwotą 4.000.000,-

Uchwała nr 24/IV/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw 
indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy 
upoważnia 

1. Danutę Sułek - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania spraw 
indywidualnych w zakresie opieki społecznej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 25/IV/1990 



Rady Gminy Zębowice 
z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

Na podstawie art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U. nr 21 poz. 124 z późniejszymi zmianami) a także w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w 1990 r. 
(Dz.U. nr 48 poz. 283)

Rada Gminy
uchwala

1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy:
- wynagrodzenie zasadnicze      - 1.050.000 zł
- dodatek funkcyjny                  -    280.000 zł
- dodatek służbowy (30%)        -   396.000 zł
- wysługa lat (20%)                   -   210.000 zł
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od 1 lipca 1990 r.

Uchwała nr 26/IV/1990 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 21 września 1990 r. 

w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz. 199)

Rada Gminy 
uchwala 

1.  Przyjęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej:
I. Z zakresu ochrony środowiska:

1. Z ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 38 poz. 230, z 1980 r. 
Dz.U. nr 3 poz. 6, z 1983 r. Dz.U. nr 44 poz. 201 oraz z 1989 Dz.U. nr 26 poz. 139 i Dz.U. nr 35 
poz. 192)

a) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu 
poprzedniego (art. 36 pkt 1),

b) nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonywania 
urządzeń zapobiegających szkodom, albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego (art. 50 ust.2), 

c) wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa za zwrotem części kosztów budowy 
urządzeń melioraji wodnych szczegółowych oraz urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi (art. 85 ust. 2)

d) wydawanie decyzji w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w związku z 
projektowaniem i wykonywaniem na koszt Państwa oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń 
wodnych w części dotyczącej urządzeń melioracji wodnych, zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi i 
zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych wsi (art. 86 ust. 1) ,

e) wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej (art. 110),
f) zatwierdzanie lub nadawanie statutu spókom wodnym, zatwierdzanie uchwało 

rozwiązaniu spółki wodnej (art. 1123 ust. 2-4),



g) stwierdzenie korzyści lub zanieczyszczenia wody oraz ustalanie składek i innych 
świadczeń na rzecz spółki wodnej (art. 115 ust. 3)

h) podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń oraz możliwości ich ustalenia na 
rzecz spółek wodnych oraz ich związków ( art. 117 ust. 2 i 3 ). 

II. Z zakresu geodezji i gospodarki gruntami.
1. Z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93, z 1971 Dz.U. 

nr 27 poz. 252, z 1976 r. Dz.U. nr 19 po.122, z 1982 r. Dz.U. nr 11 poz. 81, Dz.U. nr 19 poz. 147, 
Dz.U. nr 30 poz. 210, z 1984 r. Dz.U. nr 45 poz. 242, z 1885 r. Dz.U. nr 22 poz. 99 i z 1989 r. Dz.U. 
nr 3 poz. 11)

a) wyrażeni zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Państwa (art. 
179 ust. 1).

2. Z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. z 1989 nr 24 po. 133, Dz.U. nr 35 poz 90 i z 1990 r. 
Dz.U. nr 14 poz. 90)

a) orzekanie o wielkości działki gruntu oraz o ustanowieniu służebności gruntowej (art. 57 
ust. 1)

b) wydawanie decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego przez Państwo na wniosek rolnika ( 
art. 58 ust. 3)

3. Z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników indywidualnych i cxzłonków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 
nr 10 poz. 53)

a) orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości, oraz ustanowieniu służebności 
pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków (art. 6)

4. Z ustawy  z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (Dz.U. z 1989 r. nr 14 poz. 741, Dz.U. nr 29 poz.154 oraz z 1990 r. Dz.U. nr 14 poz. 
90)

W zakresie mienia Skarbu Państwa

Z rozdziału 1:
a) gospodarka gruntami (art. 3)
b) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów 

zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu - osobom 
fizycznym (art. 4 ust. 6)

c) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie wieczyste oraz 
powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub 
innej jednostce organizacyjnej, z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych 
(art. 6 ust. 1)

d) zarządzanie gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami 
związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacją budynków mieszkalnych (art. 6 ust. 2)

Z rozdziału 3:
a) dokonywanie zamiany gruntów (art. 22 ust. 3),
b) określenie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali (art. 

24 ust. 1),
c) podejmowanie decyzji o przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie domu przez osoby 

fizyczne, polegającej na powiększeniu liczby pokoi w domach, w których nie sprzedano wszystkich 
lokali (art. 24 ust. 3),

d) wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we 



współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy 
lub rozbudowy (art. 24 ust. 4),

e) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych (art. 
24 ust. 1),

f) udzielanie zezwoleń na zbycie nabytej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia 
zawarcia umowy o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste (art. 28 ust. 2),

g) wydawanie decyzji o rozwiązaniu umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie 
odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego (art. 30 ust. 2),

h) przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało 
ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste (art. 31 ust. 
2),

i) występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na na 
gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste (art. 31 ust. 4),

j) występowanie z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie wyremontował w 
terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, bądź nie zabudował 
terminie  5 lat działki nabytej pod budowę domu lub budynku, przeniósł własność nabytej działki 
na rzecz Skarbu Państwa za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 33),

k) wydawanie decyzji określającej osobę nabywcy oraz przedmiot zbycia (art. 35 ust. 1)
l) upoważnienie właściwych banków do zawierania umów o oddanie gruntów w 

użytkowanie wieczyste lub umów sprzedaży nieruchomości oraz dokonywania czynności 
związanych z zawieraniem umów (art. 35 ust. 2),

Z rozdziału 4:
a) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów państwowym jednostkom organizacyjnym w 

zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami 
bądź umów o nabyciu nieruchomości (art. 38 ust. 2),

b) przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz 
wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu (art. 38 ust. 4),

c) podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania (art. 39),
d) orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania (art. 41 ust. 3) 
e) orzekanie o wygaśnięciu prawa zarządu (art. 41 ust. 3)
f) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części (art. 42).

Z rozdziału 5:
a) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia (art. 45 ust. 1 i 3),
b) wyrażanie zgody na stosowanie w okresie do 31 grudnia 1990 r opłat rocznych w 

wysokości ustalonej przed dniem 1 stycznia 1986 r. (art. 46 ust.2),
c) podwyższanie opłat rocznych za grunty(art. 46 ust. 3),
d) stosowanie obniżek, aż do całkowitego zwolnienia włącznie, ceny sprzedaży obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków, oraz opłat za użytkowanie wieczyste wpisanych do rejestru (art. 
46 ust. 4),

e) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości 
(art. 47 ust. 1)

f) wprowadzenie opłat rocznych za niewykorzystywanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem 
(art. 49 ust. 1)

Z rozdziału 8:
wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie 

wieczyste posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów, 
wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do dnia 31 grudnia 1988 r. o 
uregulowanie stanu prawnego (art. 87 ust.2).



III. Z zakresu urbanistyki, architektury i nadzoru budowlanego.
1. z ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 38 poz. 229, z 1981 

Dz.U. nr 12 poz. 57, z 1983 Dz.U. nr 44 poz. 200 i 201, z 1984 Dz.U. nr35 poz. 185 i 186, z 1987 
Dz.U. nr 21 poz. 124 i z 1988 Dz.U. nr 41 poz. 324)

a) zatwierdzanie planów realizowanych ora rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno - 
budowlanych projektów (art. 21 ust. 3),

b) ustanawianie stref ochronnych oraz sposobów ich zagospodarowania (art. 23 ust. 1),
c) udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenów bez dokonania inwestycji 

(art. 23 ust. 2),
d) zatwierdzanie pod względem urbanistyczno - architektonicznym i artystycznym 

projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w 
miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych (art. 27 ust. 1),

e) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego (art. 28 ust. 2),
f) wydawanie pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 4)
g) przenoszenia pozwolenia na budowę na innego inwestora (art. 31 ust. 2),
h) orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę (art. 32 ust. 2),
i) decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiednich nieruchomości, do budynku lub lokalu 

w celu wykonania robót budowlanych (art. 35 ust. 2).

IV. Z zakresu komunikacji.
a) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub 

dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych (art. 58 ust. 2),
b) dopuszczanie do ruchu na drogach motorowerów \, wydawanie tabliczek rowerowych 

wraz z właściwym dokumentem (art. 58 ust. 9)
c) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, 

dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu bądź o zmianie swojego 
adresu (art. 60 ust. 2),

d) wycofywanie z ruchu pojazdów (art. 61 ust. 1),
e) zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im 

dokumentów (art. 61 ust. 5),
f) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu 

badania technicznego (art. 64 ust. 1),
g) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (art. 76 ust. 1),
h) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o 

zmianach miejsca zamieszkania oraz o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa 
jazdy (art. 77),

i) wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i 
psychicznej w przypadku zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia (art. 80 ust. 1),

j) wzywanie kierujących pojazdami, w razie zastrzeżeń do sprawdzenia kwalifikacji (art. 82 
ust. 1),

k) zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 84 ust. 
6),

l) zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 84 ust. 7),
ł) zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i 

pojazdami zaprzęgowymi (art. 84 ust. 8),
m) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 85 ust. 1),
n) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami 

(art. 85 ust. 3),
o) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami 

zaprzęgowymi (art. 85 ust. 4),

V. z zakresu ogólnego



1. Z ustawy z dnia 17 listopada 1964 - Kodeks postępowania cywilnego
Prowadzenie na wniosek komornika dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów 

dłużnika (art. 1086).
2. Z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL (z 1988 r. 

Dz.U. nr 30 poz. 207 oraz z roku 1989 Dz.U. nr 20 poz. 104, Dz.U. nr 29 poz. 154 i Dz.U. nr 34 
poz. 178 oraz z roku 1990 Dz.U. nr 30 poz. 179)

a) udział w przeprowadzaniu poboru (art. 33 ust. 2),
b) kierowanie do pracy na ich wniosek żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby 

wojskowej i osób pełniących zastępczo obowiązek tej służby oraz żon żołnierzy zasadniczej służby 
wojskowej (art. 125 ust. 2, art. 129 ust. 2, art. 130 ust. 3).

3. Z ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. nr 13 poz. 68),

a) kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych (art. 18 ust. 2 i art. 60 ust. 1),
b) wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy 

przez zakład pracy (art. 18 ust. 3 i art. 60 ust. 1).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy                         

 

Uchwała nr 27/V/1990 
Rady Gminy Zębowice

z dnia 25 października 1990 r.

w sprawie ustalenia miejsc placów targowych na teranie Gminy Zębowice.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U. nr 41 
poz. 312, z 1990 r. Dz.U. nr 34 poz. 198)

Rada Gminy 
ustala

1. Plac targowy w miejscowości Zębowice położony na parkingu w miejscowości Zębowice w 
miejscu wyznaczonym.
2. Plac targowy w miejscowości Knieja - obok budynku stojącego przy przystanku PKS.
3. Plac targowy w miejscowości Kadłub Wolny - obok stawu - od strony kapliczki.
4. Plac targowy w miejscowości Radawie - obok budynku remizy OSP.
5. Urząd Gminy oznaczy w/w place targowe w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.
6 Urząd Gminy na w/w placach postawi tablice ogłoszeń.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

Uchwała nr 28/VI/1990
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 13 listopada 1990 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(Dz.U. nr 16 poz. 95, Dz.U. nr 34 poz199)



Rada Gminy
uchwala

1. Statut Gminy Zębowice, który stanowi załącznik do uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 29/VI/1990 
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 13 listopada 1990 r.

w sprawie przyznania limitu kilometrów  

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1a Zarządzenia Ministra Komunikacji z dnia 29 czerwca 1987 
r. w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych (MP nr 19 poz. 165)

Rada Gminy przyznaje 

1. Wójtowi Gminy Zębowice Panu Janowi Bek limit w ilości 200 km miesięcznie na przejazd 
własnym samochodem do celów służbowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1990 r. 

Uchwała nr 30/VII/90
Rady Gminy Zębowice 

z dnia 11 grudnia 1990 r. 

w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 31. ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 199 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191)

Rada Gminy 
uchwala

1. Wykaz aktów prawa miejscowego
- Uchwała nr IV/20/89 Gminnej Rady Narodowej  w Zębowicach z dnia 7 lutego 1989 r. w sprawie 
zmiany czynszów za lokale użytkowe.
- Uchwała nr VII/27/89 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 29 września 1989 r. 
dotycząca wysokości opłat rocznych za grunty znajdujące się w zarządzie i użytkowaniu.
- Uchwała nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 29 września 1989 r. w 
sprawie sprzedaży gruntów państwowych.
- Uchwała nr VIII/30/89 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 14 grudnia 1989 r. w 
sprawie wprowadzenia podatku od psów na terenie Gminy Zębowice.
- Uchwała nr VIII/31 89 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 14 grudnia 1989 r. w 
sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za sporządzenie testamentu.
- Uchwała nr X/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie 
czynszu za najem lokali użytkowych.
- Uchwała nr X/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie 
zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów rzemieślniczych z terenu Gminy 



Zębowice.
- Uchwała nr XI/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Zębowicach z dnia 27 kwietnia 1990 r. w 
sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


