
 

  
TREŚĆ: 

Poz.: 

U C H W A Ł Y  R A D  G M I N :  

289 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLI/303/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy 982 

290 – Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XLI/304/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r.  

w sprawie nadania nazwy ulicy 984 

291 – Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/191/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary 986 

292 – Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/192/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary 989 

293 – Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/193/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary 993 

294 – Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/194/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie 996 

295 – Rady Gminy Kamiennik Nr XXXVII/195/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie 1000 

296 – Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXXV/348/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w spra-

wie zmiany uchwały 1004 

Z A R Z Ą D Z E N I A :  

297 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr 59/09 z dnia  

31 grudnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kamieniec” 1005 

298 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr 60/09 z dnia  

31 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1006 

299 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr 61/09 z dnia  

31 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody 

Opolskiego w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1008 

300 – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr 62/09 z dnia  

31 grudnia 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko” 1009 

D E C Y Z J A  

301 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-83(10)/2009/2010/ 

251/VII/RZ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 

przedsiębiorstwa energetycznego Fortum Częstochowa S.A. z siedzibą  

w Częstochowie 1009 

P O R O Z U M I E N I E  

302 – zawarte w dniu 3 lutego 2010 r. pomiędzy Powiatem Prudnickim a Gminą 

Biała w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie „Termomodernizacja 

obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul. Tysiąclecia 16” 1024 

Nr 19 Opole, dnia 17 lutego 2010 r. 

DZIENNIK URZĘDOWY 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
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R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A  N A D Z O R C Z E :  

303 – Wojewody Opolskiego Nr NK.III–KK–0911–1-6/10 z dnia 4 lutego 2010 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 168/XXX/2009 Rady Gminy 

Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na lata 2010 - 2014 1027 

304  Wojewody Opolskiego NK.III–IM–0911–1–3/2010 z dnia 9 lutego 2010 r.  

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle 

Nr XLIX/569/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia górnych sta-

wek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystości ciekłych 1028 

S P R A W O Z D A N I A :  

305 – Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego Nr Or.0047-1/2010 z dnia 26 stycznia 

2010 r. z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2009 r. 1029 

306 – Starosty Prudnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 

Powiecie Prudnickim za rok 2009 1032 
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UCHWAŁA NR XLI/303/2010 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 14 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę „GÓRNA” ulicy pro-

stopadłej do ulic Studziennej i Stawowej, ozna-

czonej numerem działki 2318/257 k.m. 3 stano-

wiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, dla której 

Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczy-

stych prowadzi księgę wieczystą OP1O/000 

75720/4 na nowo wyznaczonych terenach zabu-

dowy mieszkaniowej w Czarnowąsach.  

2. Położenie ulicy określa mapka, będąca za-

łącznikiem graficznym do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskie i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Norbert Słabik 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XLI/303/2010 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 14 stycznia 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLI/304/2010 

 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 

 z dnia 14 stycznia 2010 r. 

  

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1.1. Nadaje się nazwę „WRZOSOWA” ulicy 

prostopadłej do ulicy Leśnej i równoległej do  

ul. Piaskowej, oznaczonej numerem działki 2398/27 

k.m. 3 stanowiącej własność Wojciecha i Martyny 

Więcek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wy-

dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

OP1O/00005447/5 na nowo wyznaczonych tere-

nach zabudowy mieszkaniowej w Czarnowąsach. 

Właściciele drogi w dniu 05 stycznia 2010 r. wyra-

zili zgodę na nadanie nazwy ulicy.  

2. Położenie ulicy określa mapka, będąca za-

łącznikiem graficznym do uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-

wi Gminy.  

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskie i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

Norbert Słabik 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XLI/304/2010 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 14 stycznia 2010 r. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/191/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Szklary  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. usta-

wy - 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 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;  

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 20  

ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

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

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

319, Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodno-

ści z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary w grani-

cach określonych na rysunku zmiany planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary, składa się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiących załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

Część I 

Przepisy ogólne 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Szklary wprowadza się zmiany nastę-

pujące: 

1) zmienia się przeznaczenie terenu oznaczo-

nego symbolem UHp, URp-10c z terenu usług 

handlu i rzemiosła na teren projektowanej zabu-

dowy zagrodowej oznaczony symbolem RMp-1.  

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii roz-

graniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) stawek procentowych stanowiących podsta-

wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

określonych w planie: 

1) zasad ochrony i kształtowania ochrony śro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsługi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej; 

6) zadań dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się 

od ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości i ich ponownego podziału 

na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie 

nie określono obszarów (i ich granic) podlegają-

cych scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomościami.  

 

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu. 
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2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Część II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem RMp-1  

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 

zagrodową ustala się następujące warunki zabu-

dowy i zagospodarowania oraz parametry i stan-

dardy kształtowania zabudowy: 

1) nakazuje się odległość linii zabudowy od 

krawędzi jezdni projektowanych dróg kat. KDZ – 

8,0 m; 

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie 

czynną- min. 50%, a powierzchnię zabudowy- 

max. 40%;   

3) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkal-

nej: 

a) wysokość budynków od poziomu terenu do 

okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 9,50 m, 

b) szerokość frontów –do max. 12,0 m (z do-

puszczeniem trzech szczytów), 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35 - 45o, pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiałami dachówkopodobnymi; z kalenicą pro-

stopadłą do osi drogi; 

4) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług 

podstawowych handlu i bytowych rzemiosła w 

budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

powierzchni całkowitej budynku lub przeznacze-

nie na cele usługowe budynków gospodarczych; 

5) dopuszcza się realizację obiektów gospo-

darczych, parterowych; 

6) nakazuje się aby budynki gospodarcze, in-

wentarskie i składowe nie były wyższe od budyn-

ku mieszkalnego oraz aby budynki te, za wyjąt-

kiem wiat na maszyny rolnicze, architektonicznie 

nawiązywały do budynku mieszkalnego w zakre-

sie geometrii dachu, materiałów wykończenia 

zewnętrznego;  

7) nakazuje się aby maksymalna wysokość 

budynków gospodarczych pełniących funkcję 

garażu wynosiła 6,00 m od poziomu terenu do 

okapu; 

8) architektura projektowanych budynków win-

na nawiązywać do miejscowego stylu budownic-

twa;  

9) dopuszcza się realizację wolnostojącego 

obiektu usługowego parterowego o geometrii 

dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

10) dopuszcza się przebudowę lub realizację 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Część III 

Ochrona wartości kulturowych 

 

§ 7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:   

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego 

odkrycia; 

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Część IV 

Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

 

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe 

stanowiące podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu objętego zmianą planu ustala się 

stawkę w wysokości 1 %. 

 

Część V 

Przepisy końcowe 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szkla-

ry uchwalonego uchwałą Nr XXX/177/04 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r.  

w części objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander Słonina 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/191/09 

Rady Gminy w Kamienniku 

z dnia 28 grudnia 2009 r.  
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Załącznik nr 2 

 do uchwały Nr XXXVII/191/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Szklary, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

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

Kamiennik rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, nie 

przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, które należą do 

zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstępuje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXVII/191/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamiennik, rozstrzyga, co następuje:  

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o nie-

zgłoszeniu uwag do projektu zmiany planu wyło-

żonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się  

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/192/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Szklary   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. usta-

wy - 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 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;  

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 20  

ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

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

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

319, Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodno-

ści z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary w grani-

cach określonych na rysunku zmiany planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary, składa się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiących załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały; 
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3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

Część I 

Przepisy ogólne 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Szklary wprowadza się zmiany następu-

jące: 

1) z terenu oznaczonego symbolem Tz wyłą-

cza się część działki nr ewid. 677/1, zmieniając 

jej przeznaczenie z terenu łąk i pastwisk na teren 

zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczony 

symbolem MM-2; 

2) zmienia się przebieg granicy terenu łąk i pa-

stwisk oznaczonego symbolem Tz, poprzez wyłą-

czenie z niego część działki nr ewid. 677/1.  

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) stawek procentowych stanowiących podsta-

wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

określonych w planie: 

1) zasad ochrony i kształtowania ochrony śro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsługi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

6) zadań dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się 

od ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości i ich ponownego podziału 

na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie 

nie określono obszarów (i ich granic) podlegają-

cych scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomościami.  

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Część II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem MM- 2  

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 

mieszkaniową mieszaną (zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agrotury-

styczna) ustala się następujące warunki zabudowy  

i zagospodarowania oraz parametry i standardy 

kształtowania zabudowy: 

1) nakazuje się odległość nieprzekraczalnej linii za-

budowy od krawędzi jezdni drogi kat. KDZ – 8,0 m;  

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną - 

min. 50%, a powierzchnię zabudowy – max. 40%; 

3) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkalnej: 

a) wysokość budynków od poziomu terenu do 

okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 9,50 m,  

b) szerokość frontów – od 8,00 m do  

max. 12,0 m (z dopuszczeniem trzech szczytów), 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35 - 45o, pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiałami dachówkopodobnymi, 

d) uwzględnić w zagospodarowaniu działki  

i rozwiązaniach funkcjonalnych budynków możli-

wość zagrożenia przeciwpowodziowego (np. re-

zygnacja z piwnic, podniesienie poziomu parteru 

o ok. 1,0 m od poziomu terenu, i in.); 

4) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług 

podstawowych handlu i bytowych rzemiosła  

w budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

powierzchni całkowitej budynku lub przeznaczenie 

na cele usługowe budynków gospodarczych; 

5) dopuszcza się realizację obiektów gospo-

darczych, parterowych; 

6) nakazuje się aby budynki gospodarcze, inwen-

tarskie i składowe nie były wyższe od budynku 

mieszkalnego oraz aby budynki te, za wyjątkiem wiat 

na maszyny rolnicze, architektonicznie nawiązywały 

do budynku mieszkalnego w zakresie geometrii da-

chu, materiałów wykończenia zewnętrznego;  

7) nakazuje się aby maksymalna wysokość bu-

dynków gospodarczych pełniących funkcję garażu 

wynosiła 6,00 m od poziomu terenu do okapu; 
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8) architektura projektowanych budynków winna 

nawiązywać do miejscowego stylu budownictwa;  

9) dopuszcza się realizację wolnostojącego 

obiektu usługowego parterowego o geometrii 

dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

10) dopuszcza się przebudowę lub realizację 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Część III 

Ochrona wartości kulturowych 

 

§ 7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:   

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Część IV 

Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

 

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe 

stanowiące podstawę do określania opłaty,  

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu objętego zmianą planu ustala się 

stawkę w wysokości 1 %. 

 

Część V 

Przepisy końcowe 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szkla-

ry uchwalonego uchwałą Nr XXX/177/04 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r.  

w części objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander Słonina 

 

Załącznik nr 2 

 do uchwały Nr XXXVII/192/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę-

ści dotyczącej wsi Szklary, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 ust. 2 pkt 1 

ustawy 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

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

Kamiennik rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, nie 

przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, które należą do 

zadań własnych gminy. 

 

2. W związku z brakiem zadań własnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstępuje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXVII/192/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku  

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamiennik, rozstrzyga, co następuje:  

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o niezgło-

szeniu uwag do projektu zmiany planu wyłożonego 

do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposo-

bie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/192/09 

Rady Gminy w Kamienniku 

z dnia 28 grudnia 2009 r.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/193/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Szklary  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. usta-

wy - 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 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;  

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 20  

ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

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

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

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

319, Nr 225, poz. 1635), po stwierdzeniu zgodno-

ści z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Szklary w grani-

cach określonych na rysunku zmiany planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary, składa się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawar-

tych w niniejszej uchwale; 

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiących załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

Część I 

Przepisy ogólne 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Szklary wprowadza się zmiany nastę-

pujące: 

1) z terenu oznaczonego symbolem Tz, R i WS 

wyłącza się część działki nr 660 zmieniając jej 

przeznaczenie z terenu łąk i pastwisk, użytków 

rolnych oraz terenu cieków i wód otwartych na 

teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej ozna-

czony symbolem MM-1, 

2) zmienia się przebieg granicy terenu łąk i pa-

stwisk oznaczonego symbolem Tz, terenu użyt-

ków rolnych oznaczonego symbolem R oraz tere-

nu cieków i wód otwartych oznaczonego symbo-

lem WS, poprzez wyłączenie z tych terenów czę-

ści działki nr 660. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są wa-

runki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmu-

jące: 

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) stawek procentowych stanowiących podsta-

wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

określonych w planie: 

1) zasad ochrony i kształtowania ochrony śro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsługi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

6) zadań dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się 

od ustalenia szczegółowych zasad i warunków 

scalania nieruchomości i ich ponownego podziału 

na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie 

nie określono obszarów (i ich granic) podlegają-

cych scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie  

z ustawą o gospodarce nieruchomościami.  
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§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Część II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem MM - 1  

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 

mieszkaniową mieszaną (zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agrotury-

styczna) ustala się następujące warunki zabudowy  

i zagospodarowania oraz parametry i standardy 

kształtowania zabudowy: 

1) nakazuje się odległość nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni drogi kat. KDD – 

6,0 m;  

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie 

czynną - min. 60%, a powierzchnię zabudowy- 

max. 30%;   

3) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkalnej: 

a) wysokość budynków od poziomu terenu do 

okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 9,50 m,  

b) szerokość frontów – od 8,00 m do max. 

12,0 m (z dopuszczeniem trzech szczytów); 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35 - 45o, pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiałami dachówkopodobnymi; 

4) dopuszcza się rozbudowę, zmianę sposobu 

użytkowania istniejącego budynku w całości albo 

części lub jego rozbiórkę w całości lub części; 

5) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług 

podstawowych handlu i bytowych rzemiosła  

w budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

powierzchni całkowitej budynku lub przeznaczenie 

na cele usługowe budynków gospodarczych; 

6) dopuszcza się przekształcenie zagrody w go-

spodarstwo agroturystyczne; 

7) dopuszcza się realizację obiektów gospo-

darczych, parterowych; 

8) nakazuje się aby budynki gospodarcze, in-

wentarskie i składowe nie były wyższe od budynku 

mieszkalnego oraz aby budynki te, za wyjątkiem 

wiat na maszyny rolnicze, architektonicznie nawią-

zywały do budynku mieszkalnego w zakresie geo-

metrii dachu, materiałów wykończenia zewnętrzne-

go;  

9) nakazuje się aby maksymalna wysokość 

budynków gospodarczych pełniących funkcję 

garażu wynosiła 6,00 m od poziomu terenu do 

okapu; 

10) architektura projektowanych budynków 

winna nawiązywać do miejscowego stylu bu-

downictwa; 

11) dopuszcza się realizację wolnostojącego 

obiektu usługowego parterowego o geometrii 

dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

12) dopuszcza się przebudowę lub realizację 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Część III 

Ochrona wartości kulturowych 

 

§ 7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:   

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Część IV 

Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

 

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe 

stanowiące podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu objętego zmianą planu ustala się 

stawkę w wysokości 10 %. 

 

Część V 

Przepisy końcowe 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Szkla-

ry uchwalonego uchwałą Nr XXX/177/04 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r.  

w części objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

Aleksander Słonina 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały Nr XXXVII/193/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę-

ści dotyczącej wsi Szklary, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę-

puje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamiennik w części dotyczącej wsi Szklary, nie 

przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, które należą do 

zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstępuje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 
 

Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXVII/193/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Szklary 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamiennik, rozstrzyga, co następuje:  

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o nie-

zgłoszeniu uwag do projektu zmiany planu wyło-

żonego do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się  

o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/194/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. usta-

wy - Dz. U. z 2001 r. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 

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

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; z 2006 r.  

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

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 

1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) w związku  

z art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 

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

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

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

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

1237) po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik, postana-

wia się, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik 

w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie w grani-

cach określonych na rysunku zmiany planu. 

 

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, składa się z: 

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawarte-

go w niniejszej uchwale; 
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2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 

1 : 1000, stanowiących załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

zasadach ich finansowania stanowiącego załącz-

nik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

Część I 

Przepisy ogólne 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Karłowice Wielkie wprowadza się 

zmiany następujące: 

1) tereny oznaczone symbolami UI-4 i UO-2a 

łączy się w jeden teren zmieniając ich przezna-

czenie z terenu zabudowy usługowej z zakresu 

oświaty oraz zabudowy usługowej innej na teren 

zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczony 

symbolem MM-1. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są 

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

obejmujące: 

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii roz-

graniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu; 

3) stawek procentowych stanowiących podsta-

wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się 

określonych w planie: 

1) zasad ochrony i kształtowania ochrony śro-

dowiska zawartych w szczególnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenów; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

3) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury; 

4) zasad obsługi w zakresie komunikacji dro-

gowej; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej; 

6) zadań dla realizacji celów publicznych. 

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od 

ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania 

nieruchomości i ich ponownego podziału na działki 

gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono 

obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu  

i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o go-

spodarce nieruchomościami.  

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne ry-

sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-

niami planu: 

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako 

granica obowiązywania ustaleń zmiany planu; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbol określający zasadniczą funkcję tere-

nu. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

Część II 

Ustalenia szczegółowe 

 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu. 

 

Dla terenu oznaczonego symbolem MM- 1  

o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę 

mieszkaniową mieszaną (zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa, jednorodzinna, zabudowa agrotury-

styczna) ustala się następujące warunki zabudo-

wy i zagospodarowania oraz parametry i standar-

dy kształtowania zabudowy: 

1) nakazuje się odległość nieprzekraczalnej linii 

zabudowy od krawędzi jezdni projektowanych 

dróg kat. „D” – 6,0 m;  

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie 

czynną- min. 50%, a powierzchnię zabudowy- 

max. 40%;   

3) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkalnej: 

a) wysokość budynków od poziomu terenu do 

okapu max. 4,50 m, a do kalenicy max. 8,50 m,  

b) szerokość frontów – od 9,00 m do max. 

13,0 m (z dopuszczeniem trzech szczytów), 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-

leniu 35 - 45o, pokryte dachówką ceramiczną lub 

materiałami dachówkopodobnymi; 

4) dopuszcza się rozbudowę, zmianę sposobu 

użytkowania istniejących budynków w całości 

albo części lub ich rozbiórkę w całości lub części; 

5) dopuszcza się wprowadzenie funkcji usług 

podstawowych handlu i bytowych rzemiosła  

w budynku mieszkalnym o powierzchni do 30% 

powierzchni całkowitej budynku lub przeznaczenie 

na cele usługowe budynków gospodarczych; 

6) dopuszcza się przekształcenie zagród w go-

spodarstwa agroturystyczne; 

7) dopuszcza się realizację obiektów gospo-

darczych, parterowych;  

8) nakazuje się aby budynki gospodarcze, inwen-

tarskie i składowe nie były wyższe od budynku 

mieszkalnego oraz aby budynki te, za wyjątkiem wiat 

na maszyny rolnicze, architektonicznie nawiązywały 

do budynku mieszkalnego w zakresie geometrii da-

chu, materiałów wykończenia zewnętrznego;  
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9) nakazuje się aby maksymalna wysokość bu-

dynków gospodarczych pełniących funkcję garażu 

wynosiła 6,00 m od poziomu terenu do okapu; 

10) architektura projektowanych budynków 

winna nawiązywać do miejscowego stylu budow-

nictwa;  

11) dopuszcza się realizację wolnostojącego 

obiektu usługowego parterowego o geometrii 

dachu analogicznej jak budynek mieszkalny; 

12) dopuszcza się, w przypadku odstąpienia 

od zabudowy, przeznaczenia terenu obejmującego 

część działki nr 29 pod zieleń parkową; 

13) dopuszcza się przebudowę lub realizację 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

  

Część III 

Ochrona wartości kulturowych 

 

§ 7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:   

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Część IV 

Opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

 

§ 8. Ustala się następujące stawki procentowe 

stanowiące podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

- dla terenu objętego zmianą planu ustala się 

stawkę w wysokości 1 %. 

 

Część V 

Przepisy końcowe 

 

§ 9. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karło-

wice Wielkie uchwalonego uchwałą Nr XXX/ 

173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 

2004 r. w części objętej niniejszą zmianą planu. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander Słonina 

Załącznik nr 2 

 do uchwały Nr XXXVII/194/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kamiennik w części doty-

czącej wsi Karłowice Wielkie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co następuje: 

 

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie, 

nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej i dróg, które należą do 

zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gmi-

ny na terenie objętym zmianą planu odstępuje się 

od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXVII/194/09 

  Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kamiennik w części 

dotyczącej wsi Karłowice Wielkie 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku  

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamiennik, rozstrzyga, co następuje:  

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o niezgło-

szeniu uwag do projektu zmiany planu wyłożonego 

do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o sposo-

bie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVII/194/09 

Rady Gminy w Kamienniku 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/195/09 

 RADY GMINY KAMIENNIK 

 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik  

w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

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

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

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

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

Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 

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

z 2007 r. Nr 48, poz. 237, Nr 138, poz. 974,  

Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust. 1, w związku  

z art. 27 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880) po stwierdzeniu zgodności  

z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ka-

miennik, postanawia się, co następuje: 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Kamiennik w czę-

ści dotyczącej wsi Karłowice Wielkie w granicach 

określonych na rysunku planu. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej 

wsi Karłowice Wielkie, składa się z: 

1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:1000, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 

ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia o rozpatrzeniu uwag stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3.1. Przedmiotem ustaleń planu są warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-

nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz parametry i wskaźniki kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków; 

5) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów;  

6) zasady i warunki podziału nieruchomości; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej; 

8) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i użytkowania terenów; 

9) stawki procentowe stanowiące podstawę 

do określania opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy. 

2. Nie zachodzi potrzeba określenia wymagań 

wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych. 

 

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku 

planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem, jako gra-

nica obowiązywania ustaleń planu; 

2) linie rozgraniczające tereny - ścisłe; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole określające podstawowe zagospo-

darowanie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 

jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodą-

cym użytkowaniu terenu) – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie terenu, które dominuje na danym tere-

nie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy 

przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie  

w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzupełniające podstawową funkcję tego terenu; 
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3) zasadniczym układzie dachu – należy przez 

to rozumieć podstawowy układ dachu głównego 

budynku działki; układ taki dopuszcza realizację 

dachów o zróżnicowanych formach podporząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy 

z naczółkami, dachy kopertowe, formy kalenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — na-

leży przez to rozumieć linię określającą minimalną 

odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki 

od linii rozgraniczającej tereny; 

5) maksymalnej wysokości zabudowy – należy 

przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej 

położonym elementem dachu, a średnim pozio-

mem terenu; 

6) OWKZ należy przez to rozumieć Opolski 

Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

 

Dział II 

Ustalenia szczegółowe 

 

Rozdział 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 6.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1.MN; 2.MN o podstawowym 

przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej ustala się następujące zasady, para-

metry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy określone na rysunku planu; 

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną 

- min. 50%, a powierzchnię zabudowy - max. 40%;  

3) nakazuje się max. wysokość zabudowy 

mieszkalnej nieprzekraczającą 4,50 m do okapu 

dachu i 8,50 m do kalenicy; liczbę kondygnacji 

nadziemnych – do 2;  

4) nakazuje się zasadniczy dach budynków 

mieszkalnych dwuspadowy, o jednakowym na-

chyleniu połaci w granicach 35 - 45o, pokryte 

dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko-

podobnymi; 

5) nakazuje się szerokość frontów – od 9,00 m 

do max. 13,0 m (z dopuszczeniem trzech szczy-

tów); 

6) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z do-

puszczeniem elementów z klinkieru, drewna, ka-

mienia); 

7) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc posto-

jowych na samochody osobowe na terenie działki; 

8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczaso-

wych; 

9) dopuszcza się lokalizację garaży, dla któ-

rych nakazuje się max. wysokość nie wyższą niż 

6,0 m od poziomu terenu do okapu; 

10) dopuszcza się wiaty na samochody oso-

bowe o max. wysokości nie wyższej niż 3,5 m; 

11) dopuszcza się obiekty i urządzenia towa-

rzyszące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty 

i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1.ZI o podstawowym przeznaczeniu 

pod zieleń izolacyjną ustala się następujące wa-

runki zagospodarowania: 

1) nakazuje się zieleń o charakterze izolacyj-

nym ukształtować, na co najmniej 50% po-

wierzchni terenu; 

2) zakazuje się wprowadzania zieleni ograni-

czającej widoczność na skrzyżowaniu dróg dojaz-

dowych oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami KDD i KDW; 

3) dopuszcza się lokalizację sieci i dodatko-

wych obiektów oraz urządzeń infrastruktury 

technicznej, w tym elektroenergetyki wg ustaleń 

określonych w § 11. 

 

Rozdział 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 7. Ustala się następujące zasady:  

1) nakazuje się ogrzewanie budynków w opar-

ciu o niskoemisyjne, wysoko sprawne urządzenia 

grzewcze; 

2) nakazuje się odprowadzenie ścieków byto-

wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

do szczelnych zbiorników wybieralnych), a wód 

opadowych do kanalizacji deszczowej, przy czym 

z dróg i utwardzonych parkingów po ich uprzed-

nim podczyszczeniu; 

3) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpa-

dami zgodnie z przepisami szczególnymi zakłada-

jąc ich minimalizację i odzysk oraz segregację;  

4) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu 

zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami szczególnymi, na terenach MN jak dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szczątków roślin lub zwierząt powiadomić nie-

zwłocznie Wojewodę Opolskiego, a jeżeli nie jest 

to możliwe Wójta Gminy Kamiennik. 

 

Rozdział 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków 

 

§ 8. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie 

zabytkowych w trakcie prowadzenia robót bu-

dowlanych i ziemnych wymaga:  

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 19 – 1002 – Poz. 295 

 

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wój-

ta Gminy Kamiennik.  

 

Rozdział 4 

Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodaro-

wania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

(w tym terenów i obszarów narażonych na niebez-

pieczeństwo powodzi) 

 

§ 9. Ochronie podlega położony w granicach 

planu obszar ochrony zasobów wód powierzch-

niowych zlewni Nysy Kłodzkiej, stanowiący ob-

szar wysokiej ochrony wód powierzchniowych,  

w zakresie wynikającym z ustaleń planu i przepi-

sów szczególnych. 

 

Rozdział 5 

Ustalenia dot. zasad i warunków podziału nie-

ruchomości 

 

§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki:  

1) podziału terenu dokonać zgodnie z rysun-

kiem planu. 

 

Rozdział 6 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

 

§ 11. Ustala się następujące zasady: 

1) utrzymuje się podstawowy układ dróg (ulic) 

oparty na: 

a) istniejącej drodze gminnej oznaczonej sym-

bolem KDD; 

b) projektowanej drodze wewnętrznej dojaz-

dowej oznaczonej symbolem KDW; 

2) nakazuje się szerokość drogi wewnętrznej 

dojazdowej określoną wg rysunku planu; 

3) za zgodą Zarządcy drogi w liniach rozgrani-

czenia drogi wewnętrznej dojazdowej dopuszcza 

się prowadzenie sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej;  

4) dopuszcza się lokalizację przyłączy do ist-

niejących sieci infrastruktury technicznej zlokali-

zowanych w pasie drogowym drogi gminnej jedy-

nie prostopadle do jezdni; 

5) nakazuje się uzbrojenie w sieć wodociągową, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenerge-

tyczną, telekomunikacyjną i docelowo w sieć ga-

zową; 

6) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych; 

7) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbu-

dowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej;  

8) sieci infrastruktury technicznej realizować 

jako podziemne; 

9) dopuszcza się budowę układu elektroener-

getycznego ŚN,NN;  

10) dopuszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych WN/NN i innych obiektów i urządzeń 

elektroenergetycznych przy zachowaniu właści-

wych warunków technicznych i wymogów prawa 

energetycznego; 

11) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elek-

troenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych 

dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i interneto-

wej. 

 

Rozdział 7  

Ustalenia dot. sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i użytko-

wania terenów 

 

§ 12. Ustala się następujące warunki:  

1) do czasu realizacji ustaleń miejscowego pla-

nu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 

mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy; 

pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania 

uzbrojenia w zakresie wynikającym z ustaleń miej-

scowego planu; 

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów ku-

baturowych kolidujących z docelowym zagospoda-

rowaniem terenu; 

3) zakazuje się budowy obiektów tymczaso-

wych.  

 

Dział III 

Przepisy końcowe 

 

§ 13. Ustala się następujące stawki procen-

towe stanowiące podstawę do określania opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy:  

- dla wszystkich terenów w granicach planu 

ustala się stawkę w wysokości 30 %. 

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Kamiennik. 

 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi  

w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Aleksander Słonina 
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Załącznik nr 2 

 do uchwały Nr XXXVII/195/09 

 Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi Karłowice Wielkie, inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych 

 

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

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

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

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.), Rada Gminy Kamiennik rozstrzyga, co nastę-

puje: 

1. Na terenie objętym miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego wsi Karłowice 

Wielkie, nie przewiduje się realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej i dróg, które 

należą do zadań własnych gminy. 

2. W związku z brakiem zadań własnych gminy 

na terenie objętym planem odstępuje się od roz-

strzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich 

finansowania. 

 

Załącznik nr 3 

 do uchwały Nr XXXVII/195/09 

Rady Gminy Kamiennik 

z dnia 28 grudnia 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Karłowice Wielkie 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 i w związku 

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

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, 

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

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

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

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), Rada Gmi-

ny Kamiennik, rozstrzyga, co następuje:  

 

Biorąc pod uwagę stanowisko Wójta o nie-

zgłoszeniu uwag do projektu planu wyłożonego 

do publicznego wglądu, nie rozstrzyga się o spo-

sobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XXXV/348/09 

 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

 

 z dnia 29 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie zmiany uchwały 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

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

zm.), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co nastę-

puje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXX/279/09 z dnia 26 

stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów 

dokonuje się sprostowania oczywistych pomyłek: 

1) w § 33 ust. 1 uchwały oznaczenia „1DL-L 

do 3DL-L” zastępuje się oznaczeniami „1KD-L do 

3KD-L”; 

2) w załączniku nr 1 do uchwały oznaczenie 

„2U” występujące pomiędzy terenami 14 MN  

a 15 MN przy ul. Brzeziny zastępuje się oznacze-

niem „6U”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ozimka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 Joachim Wiesbach 

 
9 6 
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ZARZĄDZENIE NR 59/09 

 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie rezerwatu przyrody „Kamieniec”  

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Kamie-

niec”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar 

lasu o powierzchni 40,92 ha, oznaczony w ewi-

dencji gruntów obrębu Szumirad jako części dzia-

łek: nr 81, nr 82, nr 100/1, nr 100/4, nr 134/2, 

nr 135/1, nr 135/2, nr 136/1 i nr 136/2, położo-

ny w gminie Lasowice Wielkie, w powiecie klucz-

borskim, w województwie opolskim. 

 

§ 2.1. W skład rezerwatu wchodzi obszar 

oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa 

Olesno na lata 2009-2018, jako oddziały: nr 81g 

część o powierzchni 0,91 ha, nr 82d część  

o powierzchni 0,40 ha, nr 134m część o po-

wierzchni 1,63 ha, nr 134n o powierzchni  

0,82 ha, nr 135a o powierzchni 3,65 ha, nr 135b 

o powierzchni 5,27 ha, nr 135c o powierzchni 

1,39 ha, nr 135d o powierzchni 0,73 ha, nr 135f 

o powierzchni 1,32 ha, nr 135g o powierzchni 

1,27 ha, nr 135h część o powierzchni 2,36 ha, 

nr 135i część o powierzchni 2,43 ha, nr 136a  

o powierzchni 7,02 ha, nr 136c o powierzchni 

0,53 ha, nr 136d o powierzchni 0,23 ha, nr 136f 

o powierzchni 0,80 ha, nr 136g o powierzchni 

2,19 ha, nr 136h o powierzchni 4,05 ha obrębu 

leśnego Zębowice oraz nr 100Aa o powierzchni 

0,66 ha, nr 100Ab o powierzchni 2,46 ha,  

nr 100Ac o powierzchni 0,80 ha obrębu leśnego 

Szumirad. 

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono  

w załączniku graficznym do niniejszego zarządze-

nia. 

 

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych dobrze 

wykształconych zbiorowisk leśnych, torfowisko-

wych i wodnych.  

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako flory-

styczny (Fl). Ze względu na dominujący przedmiot 

ochrony rezerwat zalicza się do typu: florystycz-

nego (PFl) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek 

(rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu 

rezerwat zalicza się do typu: różnych ekosyste-

mów (EE) i podtypu: mozaiki różnych ekosyste-

mów (me). 

 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 

 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/7/07 

Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. 

w sprawie rezerwatu przyrody „Kamieniec” (Dz. 

Urz. Woj. Op. Nr 2, poz. 21).  

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

Alicja Majewska 
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ZARZĄDZENIE NR 60/09 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

  

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą 

"Barucice" obszar lasu o powierzchni 82,11 ha 

położony w województwie opolskim, powiecie 

brzeskim, gminie Lubsza, oznaczony w ewidencji 

gruntów obrębu Rogalice, arkusz mapy 4, jako 

działki: nr 116 (część), nr 117 (część), nr 153  

i nr 154 (część).  

 

§ 2.1. W skład rezerwatu przyrody wchodzi 

obszar oznaczony w Planie Urządzenia Lasu Nad-

leśnictwa Brzeg na lata 2001 - 2010 jako oddzia-

ły: nr 116a o powierzchni 1,72 ha, nr 116b - 99 

o powierzchni 11,22 ha, nr 116c o powierzchni 

0,28 ha, nr 116d o powierzchni 3,67 ha, nr 116f 

o powierzchni 2,29 ha, nr 116 g o powierzchni 

5,16 ha, nr 116~b o powierzchni 0,12 ha (droga 

leśna), nr 117a o powierzchni 1,91 ha, nr 117b  

o powierzchni 3,18 ha, nr 117c o powierzchni 

0,14 ha, nr 117d o powierzchni 15,60 ha,  

nr 117f-01 o powierzchni 0,21 ha, nr 117f-99  

o powierzchni 0,36 ha, nr 117g o powierzchni 

0,40 ha, nr 117~a o powierzchni 0,27 ha (linia 

oddziałowa), nr 117~b o powierzchni 0,11 ha 

(droga leśna), nr 117~c o powierzchni 0,23 ha 

(rów), nr 153a o powierzchni 21,92 ha, nr 153b 
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o powierzchni 1,72 ha, nr 153c o powierzchni 

0,40 ha, nr 153d o powierzchni 1,03 ha, nr 153f 

o powierzchni 0,45 ha, nr 153g o powierzchni 

2,99 ha, nr 153~c o powierzchni 0,15 ha (rów), 

nr 154a o powierzchni 6,20 ha, nr 154~a o po-

w. 0,30 ha oraz część nr 154~c o powierzchni 

0,08 ha (rów).   

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na 

załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych dobrze 

wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych  

i grądowych z rzadkimi i podlegającymi ochronie 

prawnej gatunkami roślin. 

 

    § 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). 

Ze względu na dominujący przedmiot ochrony re-

zerwat zalicza się do typu: fitocenotyczny (PFi)  

i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na 

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: 

leśny i borowy (EL) i podtypu lasów nizinnych (lni). 

 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.  

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

Alicja Majewska 

 
30 4 
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ZARZĄDZENIE NR 61/09 

 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

 

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

zmieniające rozporządzenie Nr 0151/P/29/2005 Wojewody Opolskiego  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody   

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 0151/P/29/2005 Wo-

jewody Opolskiego z dnia 4 października 2005 r.  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 65, poz. 1936), wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) §1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod na-

zwą "Srebrne Źródła" obszar lasu o powierzchni 

18,38 ha, oznaczony w ewidencji gruntów jako 

działka nr 180 obręb Daniec, położony w gminie 

Chrząstowice, w powiecie opolskim, w woje-

wództwie opolskim.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2.1. W skład rezerwatu przyrody wchodzi 

obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadle-

śnictwa Opole na lata 2004 - 2013 jako oddział 

nr 180a (część) o powierzchni 0,51 ha, oddział  

nr 180b (część) o powierzchni 1,90 ha, oddział  

nr 180c o powierzchni 4,71 ha, oddział nr 180d  

o powierzchni 0,60 ha, oddział nr 180f o po-

wierzchni 1,41 ha, oddział nr 180g o powierzchni 

8,30 ha oraz oddział nr 180h o powierzchni  

0,95 ha obrębu leśnego Zbicko.  

2. Przebieg granic rezerwatu przedstawiono na 

załączniku graficznym do niniejszego zarządzenia.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie:  

„§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody spra-

wuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Opolu.”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

Alicja Majewska 

 
30 5 
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ZARZĄDZENIE NR 62/09 

 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

  

 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

  

w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”  

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), zarządza się, co 

następuje:  

 

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Boże 

Oko", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar 

lasu o powierzchni 68,94 ha, oznaczony w ewi-

dencji gruntów obrębu Klucz jako działki nr 18,  

nr 28 i nr 29/1, położony w gminie Ujazd, w po-

wiecie strzeleckim, w województwie opolskim.  

 

§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar 

oznaczony w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 

Strzelce Opolskie na lata 2002 - 2011 jako oddzia-

ły: nr 18b o powierzchni 1,35 ha, nr 18c o po-

wierzchni 24,15 ha, nr 28c o powierzchni 14,94 ha, 

nr 29a o powierzchni 0,87 ha, nr 29b o powierzch-

ni 0,68 ha, nr 29c o powierzchni 12,86 ha, nr 29d 

o powierzchni 1,53 ha, nr 29f o powierzchni  

11,30 ha, nr 18~a o powierzchni 0,09 ha (linia 

oddziałowa), nr 18~b o powierzchni 0,18 ha (dro-

ga leśna), nr 28~d o powierzchni 0,29 ha (linia 

oddziałowa), nr 28~f o powierzchni 0,01 ha (droga 

leśna), nr 29~a o powierzchni 0,25 ha (linie od-

działowe), nr 29~b o powierzchni 0,25 ha (droga 

leśna), nr 29~c o powierzchni 0,19 ha (droga le-

śna) obrębu leśnego Zdzieszowice.  

 

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze wzglę-

dów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk bu-

czyn o charakterze zbliżonym do naturalnego. 

 

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). 

Ze względu na dominujący przedmiot ochrony re-

zerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi)  

i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na 

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do 

typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów wyżyn-

nych (lwż).  

 

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawu-

je Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Opolu. 

 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/21/08 

Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r.  

w sprawie rezerwatu przyrody "Boże Oko" (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 23, poz. 741). 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska 

Alicja Majewska 
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DECYZJA NR OKA-4210-83(10)/2009/2010/251/VII/RZ 

 PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 5 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23  

ust. 2 pkt 2) i pkt 3) lit. b) i c) w związku z art. 30 

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,  

Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, 

poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 

343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 

oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,  

Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664) oraz na 

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.  

Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. 

Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. 

Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,  

Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r.  

Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 

1501 i Nr 216, poz. 1676). po rozpatrzeniu wnio-

sku zawartego w piśmie z dnia 27 listopada 2009 r., 

przedsiębiorstwa energetycznego Fortum Często-
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chowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstocho-

wie, (zwanego w dalszej części decyzji „Przedsię-

biorstwem”), postanawiam zatwierdzić taryfę dla 

ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowią-

cą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 

dnia 31 marca 2011 r.  

 

Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego, na wniosek 

Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na wy-

twarzanie ciepła, przesyłanie i dystrybucję ciepła 

oraz obrót ciepłem, w dniu 27 listopada 2009 r. 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalo-

nej przez Przedsiębiorstwo.  

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – 

Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energe-

tyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla 

ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego  

w dalszej części decyzji „Prezesem URE”) o ile 

jest zgodna z zasadami i przepisami, o których 

mowa w art. 44-46 ustawy – Prawo energetycz-

ne.  

Na podstawie zgromadzonego materiału do-

wodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opra-

cowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi  

w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne  

i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegó-

łowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego w dalszej 

części decyzji „rozporządzeniem taryfowym”.  

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez 

Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasad-

nionych prowadzenia działalności gospodarczej, 

zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania 

taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału 

zaangażowanego w tę działalność.  

Ocena tych kosztów została dokonana na 

podstawie porównania, wynikających z nich, 

jednostkowych kosztów planowanych dla pierw-

szego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi 

jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów 

poniesionych w roku kalendarzowym poprzedza-

jącym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 

2 rozporządzenia taryfowego).  

Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres 

obowiązywania taryfy uznałem za właściwy z punk-

tu widzenia tak interesów samego Przedsiębior-

stwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.  

Mając powyższe na uwadze postanowiłem 

orzec, jak w sentencji.  

Pouczenie 

 

1) Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do 

Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony 

konkurencji i konsumentów, za moim pośrednic-

twem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 

doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo ener-

getyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Ko-

deksu postępowania cywilnego).  

2) Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość 

wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i war-

tości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 

zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,  

a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę 

decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu 

postępowania cywilnego). Odwołanie należy prze-

słać na adres Południowego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Owocowa 6a,  

40-158 Katowice.  

3) Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związ-

ku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo 

energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skie-

rowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

4) Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Pra-

wo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej 

niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 

od dnia jej opublikowania.  

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR Południowego 

 Oddziału Terenowego 

 Urzędu Regulacji Energetyki  

z siedzibą w Katowicach 

Marek Miśkiewicz 

 

Otrzymują: 

1) Pan Włodzimierz Fajer  

Pełnomocnik Fortum Częstochowa S.A.  

ul. Brzeźnicka 32/34 42 - 215 Częstochowa  

2) Śląski Urząd Wojewódzki – do publikacji  

3) Wojewoda Opolski – do publikacji  

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  
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Załącznik nr 1 

do Decyzji nr OKA-4210-

83(10)/2009/2010/251/VII/RZ 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 5 lutego 2010 r. 
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POROZUMIENIE 

 

 zawarte w Prudniku dnia 3 lutego 2010 r. 

  

w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie  

„Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul. Tysiąclecia 16”  

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 

oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

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

Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  

 

pomiędzy: 

Powiatem Prudnickim, z siedzibą Starostwa 

Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Prudnic-

kiego w osobach: 

1. Starosty Prudnickiego – Radosława Rosz-

kowskiego 

2. Wicestarosty — Józefa Skiby 

zwanym dalej „Powiatem” 

a 

Gminą Biała z siedzibą Urzędu Gminy w Białej 

przy ul. Rynek 10, 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza– Arnolda Hinderę  

zwaną dalej „Gminą". 

 

Strony niniejszego porozumienia uznają, że 

projekt pn. „Termomodernizacja obiektu szkolne-

go mieszczącego się w miejscowości Biała,  

ul. Tysiąclecia 16” jest zadaniem istotnym dla 

lokalnej społeczności Powiatu Prudnickiego oraz 

Gminy Biała, zatem strony porozumienia deklarują 

wolę ścisłej współpracy w celu jego realizacji. 

Strony porozumienia oświadczają, że są współ-

właścicielami nieruchomości zabudowanej, opisa-

nej w operacie ewidencji gruntów i budynków 

jako działka 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1361/4 

oraz 1371; wszystkie działki mapa 21, o łącznej 

powierzchni 1.9220 ha, dla której prowadzona 

jest przez Sąd Rejonowy w Prudniku księga wie-

czysta KW 46948.  

Powiat jest właścicielem 24/100 niewydzielo-

nych części nieruchomości natomiast Gmina jest 

właścicielem 76/100 niewydzielonych części nie-

ruchomości. Powiat oświadcza, iż przedmiotowa 

nieruchomość w części będącej własnością Po-

wiatu pozostaje w trwałym zarządzie Liceum 

Ogólnokształcącego w Białej oraz, iż zawarte 

porozumienie nie narusza uprawnień szkoły wyni-

kających z trwałego zarządu. 

§ 1. Przedmiot porozumienia 

1. Strony porozumienia postanawiają zrealizo-

wać wspólne zadanie, w ramach RPO WO 2007-

2013 polegające na przygotowaniu do realizacji,  

a następnie - po uzyskaniu współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej – na realizacji zadania 

pod nazwą „Termomodernizacja obiektu szkolne-

go mieszczącego się w miejscowości Biała, 

ul. Tysiąclecia 16” (zwanego dalej Projektem). 

2. Inwestorem bezpośrednim i beneficjantem 

środków pozabudżetowych jest Gmina. 

3. Powiat wyraża zgodę, aby Gmina działała 

jako inwestor bezpośredni, który zobowiązany 

jest do prowadzenia spraw związanych z realiza-

cją całości zadania, polegającego na sporządzeniu 

dokumentacji przetargowej, przeprowadzeniu 

procedur przetargowych oraz zawarciu i realizacji 

umów obejmujących prace przygotowawcze oraz 

prace inwestycyjne, w tym: 

a) Etap I - przygotowanie wniosku i załączni-

ków do dokumentacji związanej z pozyskaniem 

środków finansowych z funduszy UE, 

b) Etap II- przygotowanie inwestycji, 

c) Etap III - realizacja inwestycji, 

d) Etap IV – rozliczenie inwestycji. 

4. Szczegółowy zakres poszczególnych eta-

pów opisany jest w § 2 niniejszego porozumienia. 

5. Szczegółowe terminy realizacji Projektu zo-

staną określone w umowach z wykonawcami, 

które zostaną zawarte po przeprowadzeniu po-

stępowań zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. - zwana dalej 

- PZP). 

6. Strony porozumienia zobowiązują się do 

współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania 

wspólnego Projektu. 

 

§ 2. Zakres prac 

Zakres prac przy wykonywaniu wspólnego 

Projektu obejmuje wykonanie następujących dzia-

łań: 

1) Etap I - przygotowanie dokumentacji zwią-

zanej z pozyskaniem środków finansowych z fun-

duszy UE, w tym: 

a) przygotowanie wniosku o dofinansowanie 

Projektu, 
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b) przygotowanie załączników do wniosku apli-

kacyjnego (w szczególności: studium wykonalności 

oraz dokumentacji z postępowania w sprawie oce-

ny oddziaływania na środowisko); 

2) Etap II przygotowanie inwestycji: 

a) przygotowanie dokumentacji przetargowej,  

w tym projektu techniczno - wykonawczego, kosz-

torysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfi-

kacji technicznej wykonania i odbioru na zadanie 

pn. „Termomodernizacja obiektu szkolnego miesz-

czącego się w miejscowości Biała, ul. Tysiąclecia 

16”), 

b) przeprowadzenie procedur przetargowych 

na zakres opisany w punkcie a), 

c) zawarcie umów na zakres opisany w pkt b), 

d) przygotowanie dokumentacji przetargowej 

na wyłonienie wykonawcy zadania, 

e) przygotowanie dokumentacji przetargowej 

na nadzór inwestorski zadania, 

f) przeprowadzenie procedur przetargowych na 

zakresy opisane w pkt d) i e), 

g) zawarcie umów na zakresy opisane w pkt f); 

3) Etap III - realizacja inwestycji: wykonanie 

zadania sprawdzenie i odbiór; 

4) Etap IV - rozliczenia: 

a) rozliczenie finansowe zadania; 

b) rozliczenie finansowe Projektu; 

c) monitorowanie Projektu w zakresie zgod-

nym z umową o finansowanie Projektu. 

5) Szczegółowe terminy realizacji projektu zo-

staną określone w umowach z wykonawcami 

zawartymi po przeprowadzeniu postępowań 

zgodnie z ustawą PZP. 

 

§ 3. Oświadczenia 

1. Powiat Prudnicki oświadcza, że zapewni 

środki finansowe zabezpieczające realizację  

Projektu w części odpowiadającej 24/100 

udziału własnego wymaganego wkładu własnego 

z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na 

zakup oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

które rozliczone zostaną według kosztów ponie-

sionych na obiekty powiatowe i obiekty gminne. 

2. Powiat Prudnicki oświadcza, iż dofinansuje 

koszty zawiązane z opracowaniem dokumentacji 

projektowej w wysokości 24/100 poniesionych 

wydatków, które w przypadku uzyskania dofi-

nansowania ze środków UE zostaną rozliczone  

w proporcjach procentowych uzyskanego dofi-

nansowania projektu. 

3. Gmina oświadcza, że zapewni środki finan-

sowe zabezpieczające realizację zadań w pozosta-

łej części wymaganej do realizacji Projektu. 

 

§ 4. Zarządzanie projektem 

1. Za realizację i zarządzanie Projektem odpo-

wiedzialna jest Gmina. 

2. Gmina realizuje i nadzoruje planowane za-

kupy/usługi/roboty na zasadzie kontraktów usta-

lonych w dokumentacji Projektu skorygowanych 

w wyniku postępowań przetargowych. 

 

§ 5. Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia 

1. Gmina jest inwestorem bezpośrednim. 

2. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują 

się do współfinansowania projektu i zapewnienia  

w swoich budżetach środków finansowych nie-

zbędnych do realizacji projektu w wysokości 100% 

jego wartości w proporcji wynikającej z struktury 

współwłasności nieruchomości. Szczegółowy mon-

taż finansowy, zostanie ustalony po ostatecznym 

określeniu wysokości środków finansowych ko-

niecznych do realizacji Projektu według wzoru sta-

nowiącego załącznik do niniejszego porozumienia.  

3. Gmina zobowiązuje się wykorzystać środki 

finansowe, zgodnie z celami, na które je przezna-

czono. 

4. Powiat przekaże Gminie środki finansowe  

w wysokości i terminach wynikających z realizacji 

kontraktów zgodnie z arkuszem wydatków wyni-

kających z zawartych umów, jednak nie więcej 

niż do poziomu określonego w § 3 ust. 1.  

5. Powiat zobowiązany jest przekazać środki 

finansowe, o których mowa w ust. 4, w ciągu  

14 dni kalendarzowych po otrzymaniu zawiado-

mienia na wskazany rachunek bankowy wyod-

rębniony dla realizacji wspólnego Projektu, wyni-

kający z § 5 ust. 3. Gmina prześle zawiadomie-

nie, o którym mowa powyżej, niezwłocznie po 

wystawieniu faktur przez wykonawców kontrak-

tów, załączając kserokopię faktur oraz dokumenty 

potwierdzające odbiór wykonanych robót, dostaw 

bądź usług. 

6. Strony porozumienia partycypują w kosz-

tach przygotowania dokumentacji projektowej, 

wniosku aplikacyjnego i załączników do niego 

(studium wykonalności, ocena oddziaływania na 

środowisko etc.) w takiej proporcji jaka wynika  

z udziału we współwłasności nieruchomości, jed-

nak Powiat partycypuje w kosztach do wysokości 

określonej w § 3 ust. 1.  

7. W przypadku nie wywiązania się z podję-

tych przez którąkolwiek ze stron uzgodnień finan-

sowych, strona druga ma prawo do rozstrzygnię-

cia niniejszej kwestii polubownie, a w razie braku 

porozumienia, na drodze sądowej. 

 

§ 6. Własność majątku uzyskanego w ramach 

projektu 

1. Majątek uzyskany w ramach Projektu należy 

do stron porozumienia w takim stosunku w jakim 

posiadają prawa własności do majątku przed roz-

poczęciem realizacji projektu. 
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2. Strony porozumienia zobowiązują się do 

utrzymania otrzymanego ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego majątku 

przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. W przypadku braku uzyskania dotacji z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 

końca 2010 r. Strony zgodnie postanowią o kon-

tynuacji inwestycji na zasadach określonych od-

rębnym porozumieniem. 

2. Porozumienie jest zawarte na mocy uchwał 

Rady Gminy Biała, oraz Rady Powiatu Prudnickie-

go. 

3. Wszystkie załączniki do niniejszego poro-

zumienia stanowią jego integralną część. 

4. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-

ności. 

5. Po zakończeniu realizacji projektu, w sytu-

acji wystąpienia nieprawidłowości z tytułu wdra-

żania inwestycji przez Gminę i otrzymania decyzji 

od Instytucji Zarządzającej, nakazującej zwrot 

dotacji wraz z odsetkami, koszty te obciążają 

Gminę. 

6. W przypadku braku uzyskania dotacji z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

strony partycypują w kosztach przygotowania 

dokumentacji projektowej w takiej proporcji jaka 

wynika z udziału we współwłasności nieruchomo-

ści,  

7. W sprawach nieunormowanych niniejszym 

porozumieniem mają zastosowanie przepisy Ko-

deksu cywilnego. 

8. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniej-

szego porozumienia rozpatruje sąd powszechny 

właściwy według siedziby Powiatu Prudnickiego. 

9.  Porozumienie zostało zawarte w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej 

ze stron 

10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem pod-

pisania przez strony i podlega ogłoszeniu w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Powiat:   Gmina: 

 

Starosta   Burmistrz 

Radosław Roszkowski Arnold Hindera 

 

Wicestarosta 

Józef Skiba 

Załącznik do porozumienia 

 

Montaż finansowy dla projektu 

„Termomodernizacja obiektu szkolnego  

mieszczącego się w miejscowości 

Biała, ul. Tysiąclecia 16” 

realizowanego przez Powiat Prudnicki  

oraz Gminę Biała w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 

współfinansowanego ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Wydatki w ramach projektu: 

 

Strona 

porozu-

mienia 

 Wydatki w ramach 

projektu 

 
Ra-

zem 
2010 2011 2012 

Powiat 

Prudnicki 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

 

Gmina 

Biała 

 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

 

Zgodnie z 

§ 3 pkt 1 

i 2 poro-

zumienia 

 

razem 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane dofinansowanie: 

Strona poro-

zumienia 

Planowane dofi-

nansowanie: 

 

Razem 

2010 2011 2012 

Powiat Prud-

nicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Biała 
 

 
 

 
 

razem 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 99 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–KK–0911–1-6/10 

 WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 4 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

dzam nieważność uchwały Nr 168/XXX/2009 

Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2009 r.  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem Gminy Radłów na 

lata 2010 - 2014 – z powodu istotnego narusze-

nia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 29 grudnia 2009 r. Rada Gminy Radłów 

podjęła uchwałę Nr 168/XXX/2009 w sprawie wie-

loletniego programu gospodarowania mieszkanio-

wym zasobem Gminy Radłów na lata 2010 - 2014.  

Przedmiotowa uchwała została podjęta m. in. 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-

torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, 

poz. 266 ze zm.), zwanej w dalszej części ustawą 

lokalową.  

W art. 21 ust. 2 ustawy lokalowej wskazano 

elementy obligatoryjne, jakie powinna zawierać 

kwestionowana uchwała. Zgodnie z treścią wska-

zanego przepisu wieloletni program gospodaro-

wania mieszkaniowym zasobem gminy powinien 

być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat 

i obejmować w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  

w poszczególnych latach, z podziałem na lokale 

socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i mo-

dernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-

dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

3) planowana sprzedaż lokali w kolejnych la-

tach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki 

obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i bu-

dynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w za-

kresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gmi-

ny w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszka-

niowej w kolejnych latach; 

7) wysokość wydatków w kolejnych latach,  

z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, kosz-

ty remontów oraz koszty modernizacji lokali  

i budynków wchodzących w skład mieszkanio-

wego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomo-

ściami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę 

wykorzystania i racjonalizację gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególno-

ści: 

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych  

z remontami budynków i lokali, 

b) planowaną sprzedaż lokali. 

Wskazane powyżej elementy wieloletniego pro-

gramu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy, stanowią katalog otwarty, na co wskazuje 

użyte w przywołanym przepisie ustawy lokalowej 

wyrażenie „w szczególności”. Jednocześnie są to 

elementy obligatoryjne, do określenia których rada 

gminy została obowiązana podejmując uchwałę  

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. 

Kwestionowana uchwała Rady Gminy Radłów 

nie wypełnia dyspozycji przepisu art. 21 ust. 2 

ustawy, gdyż nie zawarto w niej minimum posta-

nowień, które zgodnie z delegacją ustawową 

powinny być uchwalone. Kwestionowany akt nie 

zawiera bowiem regulacji dotyczących prognozy 

dotyczącej stanu technicznego zasobu mieszka-

niowego gminy w poszczególnych latach, pozo-

stając tym samym w sprzeczności z art. 21  

ust. 2 pkt 1 ustawy lokalowej.  

Brak wyżej wskazanego elementu powoduje 

przyjęcie przez Radę Gminy regulacji częściowej 

(niepełnej), co stanowi istotne naruszenie prawa.  

W ocenie organu nadzoru, brak jednego z obligato-

ryjnych elementów uchwały wskazanych w art. 21 

ust. 2 pkt 1 - 8 ustawy lokalowej skutkuje nieważ-

nością całej uchwały.  

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak 

na wstępie. 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

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

strzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu 

za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w termi-

nie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

 

z up. Wojewody Opolskiego 

Barbara Bieluszewska 

Dyrektor 

 Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III–IM–0911–1–3/2010 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

 

 z dnia 9 lutego 2010 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

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

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

nieważność uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - 

Koźle Nr XLIX/569/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat pono-

szonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych - z powodu 

istotnego naruszenia prawa. 

 

Uzasadnienie 

 

Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle podjęła w dniu 

29 grudnia 2009 r. uchwałę Nr XLIX/569/09  

w sprawie określenia górnych stawek opłat pono-

szonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych w podstawie 

prawnej wskazując m.in. art. 6 ust. 2 i 4 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach (j.t. Dz. U.  

z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy rada gmi-

ny określa w drodze uchwały górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi, o których mowa w ust. 1, tj. za odbieranie 

odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorni-

ków bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. Jeżeli jednak na terenie gminy odpady 

komunalne zbierane są i odbierane w sposób se-

lektywny, rada gminy, zgodnie z treścią ust. 4 

przywołanego artykułu, określając stawki opłat,  

o których mowa w ust. 2, obowiązana jest sto-

sować niższe stawki.  

W przedmiotowej uchwale Rada Miejska okre-

śliła w § 1 górne stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych z nieruchomo-

ści z uwzględnieniem niższych stawek za odpady 

zbierane selektywnie, zaś w § 2 ustaliła górne 

stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieru-

chomości za usługi w zakresie opróżniania zbior-

ników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. W § 3 ww. uchwały ustalono, że stawki 

opłat określone w § 1 i 2 są kwotami brutto, 

zgodnie z § 4 wykonanie uchwały powierzono 

Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle, zaś po-

stanowieniem § 5 Rada pozbawiła mocy swoją 

uchwałę Nr XXXII/394/08 z dnia 30 października 

2008 r. także określającą górne stawki opłat po-

noszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych oraz opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu nieczystości ciekłych. Nato-

miast w § 6 przedmiotowej uchwały Rada posta-

nowiła, że podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lutego 2010 r. 

 

Przedmiotowa uchwała zawiera przepisy po-

wszechnie obowiązujące w rozumieniu art. 40  

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, prawi-

dłowo zatem Rada postanowiła o jej przeznacze-

niu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego. Jednakże, w ocenie organu 

nadzoru, postanowienie § 6 ww. uchwały naru-

sza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r.  

Nr 68, poz. 449 ze zm.). Zgodnie z tym przepi-

sem akty normatywne zawierające przepisy po-

wszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach 

urzędowych wchodzą w życie po upływie czter-

nastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany 

akt normatywny określi termin dłuższy. Zgodnie 

zaś z ust. 2 w uzasadnionych przypadkach akty 

normatywne mogą wchodzić w życie w terminie 

krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny inte-

res państwa wymaga natychmiastowego wejścia 

w życie aktu normatywnego i zasady demokra-

tycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być 

dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędo-

wym. W ocenie organu nadzoru wprawdzie  

w „uzasadnionych przypadkach" ustawa dopusz-

cza wejście w życie aktów prawa miejscowego  

w terminie krótszym niż czternastodniowy, ale 

tego wyjątku nie można interpretować rozszerza-

jąco i zastosować w omawianym przypadku.  

W świetle powyższego należy uznać, że 

przedmiotowa uchwała mogła wejść w życie 

najwcześniej piętnastego dnia od dnia jej ogłosze-

nia Dzienniku Urzędowym Województwa Opol-

skiego, tj. po ogłoszeniu jej najpóźniej w dniu  

17 stycznia 2010 r. Tymczasem do organu nad-

zoru ww. uchwała wpłynęła w dniu 11 stycznia 

2010 r., zaś do Redakcji Dziennika Urzędowego 

Województwa Opolskiego w dniu 21 stycznia 

2010 r. Gdyby Rada podjęła ww. uchwałę odpo-

wiednio wcześniej i z odpowiednim wyprzedze-

niem przesłała ją organowi nadzoru i Redakcji 
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zapis § 6 w aktualnym brzmieniu nie naruszałby 

art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Także zapis, że uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego zapewnił-

by jej zachowanie właściwego vacatio legis. Na-

tomiast opublikowanie przedmiotowej uchwały po 

dniu 17 stycznia 2010 r. spowodowałoby nada-

nie jej mocy wstecznej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że wprowa-

dzone uchwałą Nr XLIX/569/09 regulacje nakła-

dają na mieszkańców Gminy Kędzierzyn - Koźle 

wyższe opłaty niż ustalone w uchwale  

Nr XXXII/394/08 stawiając ich w gorszej niż do-

tychczas sytuacji, co tym bardziej uzasadnia za-

chowanie ustawowego okresu vacatio legis.  

W wyroku z dnia 25 września 2000 r. Trybunał 

Konstytucyjny uznał, że działanie prawa wstecz 

nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji, jeżeli 

tak wprowadzone przepisy polepszają sytuację 

prawną niektórych adresatów danej normy praw-

nej i zarazem nie pogarszają sytuacji prawnej 

pozostałych jej adresatów (K 26/99, OTK 2000,  

nr 6, poz. 186).  

 

Wobec powyższego należy uznać, że regulacja 

§ 6 przedmiotowej uchwały narusza wymogi 

prawidłowej legislacji, co skutkuje koniecznością 

stwierdzenia jej nieważności w całości. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, jak 

na wstępie. 

 

W myśl art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 

1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie może być 

zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administra-

cyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego dorę-

czenia. 

z up. Wojewody Opolskiego 

Barbara Bieluszewska 

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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SPRAWOZDANIE NR OR.0047-1/2010 

 STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO 

 

 z dnia 26 stycznia 2010 r. 

  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 R 

 

Opracowany przez komisję a przyjęty w 2002 r. 

przez Radę Powiatu „Program zapobiegania prze-

stępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeń-

stwa obywateli na obszarze powiatu kędzierzyńsko-

kozielskiego” wpisuje się w program „Razem bez-

pieczniej”, który ma w konsekwencji ograniczyć 

skalę zjawisk i zachowań sprzecznych z prawem, 

budzących powszechny sprzeciw i potępienie. Re-

alizowany jest w stałym partnerskim współdziałaniu 

powiatowych służb, straży, instytucji oraz samorzą-

dów gmin przy udziale społeczeństwa i zorganizo-

wanych grup społecznych. W okresie sprawozdaw-

czym Komisja odbyła posiedzenia w czasie których 

zapoznawała się z obszarem zagrożeń i podejmo-

wanymi działaniami na rzecz poprawy porządku 

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powia-

tu. 

1) Przedsięwzięcia w obszarze „Bezpieczeń-

stwo w miejscach publicznych i miejscu zamiesz-

kania” 

Od początku 2005 roku w Komendzie Powia-

towej Policji funkcjonuje Zintegrowany System 

Organizacji Służby. Po analizie zagrożeń w po-

wiecie, na sporządzonej mapie zagrożeń wyty-

czone zostały rejony utrzymania porządku i bez-

pieczeństwa. Wydzielono: dwa obszary pierwszej 

kategorii, pięć obszarów kategorii drugiej oraz 

cztery obszary kategorii trzeciej, do których wy-

znaczono policjantów służb patrolowo – inter-

wencyjnych, kryminalnych, PG, ruchu drogowego 

oraz dzielnicowych. Po reorganizacji Rewirów 

Dzielnicowych, od 1 listopada 2009 r. powiat 

został podzielony na 35 rejonów dzielnicowych. 

Na terenie powiatu największy wzrost zanotowa-

no w przestępstwach związanych z kradzieżą  

i krótkotrwałym użyciem pojazdów. Natomiast 

największy spadek odnotowano w kategorii prze-

stępstwa z kradzieżami i kradzieżami z włama-

niem. Spadek został odnotowany również w ka-

tegorii przestępstw narkotykowych. W 2009 r. 

na terenie powiatu odnotowano spadek osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia w PDOZ. Przez 

11 miesięcy 2009 r. ujawniono niewielki wzrost 

przypadków naruszeń przepisów określonych jako 
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wykroczenia w Ustawie o Wychowaniu w Trzeź-

wości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Wobec 

sprawców tych wykroczeń policjanci stosowali 

środki represyjne w postaci pouczeń, mandatów 

karnych oraz kierowali wnioski o ukaranie do 

Sądu. Kontynuowana jest współpraca policji  

z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na terenach gmin powiatu.  

W ramach programu „Dzielnicowy na każdym 

osiedlu” gromadzili informacje na temat występu-

jących zagrożeń, informowali o występujących 

zagrożeniach i występowali z wnioskami do ad-

ministratora o podejmowanie działań zmniejszają-

cych zagrożenie. W dalszym ciągu funkcjonuje 

skrzynka email dzielnicowypisatykk@interia.pl. 

Mieszkańcy za jej pomocą kontaktują się z dziel-

nicowym, przekazują informacje oraz spostrzeże-

nia na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu.  

W czerwcu 2009 roku Komenda Powiatowa Poli-

cji w Kędzierzynie – Koźlu, wzorem lat ubiegłych, 

była współorganizatorem festynu pn. „Wakacje 

dzieciom”. Podczas imprezy funkcjonariusze KPP 

rozegrali towarzyski mecz piłki nożnej. W trakcie 

trwania festynu policjanci znakowali rowery. Fo-

tografowanie dzieci na motocyklu bądź na tle 

radiowozu cieszyło się ogromnym zainteresowa-

niem, tym bardziej, że fotografie były do odbioru 

po krótkiej chwili.  

Program „Bezpieczna Gmina” realizowany 

przez Rewir Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi 

jest kontynuacją programów: „Kolarskie Czwart-

ki”, „Festyn Policyjny”, „Szkoła na TAK”, „Szkoła 

Marzeń”. Głównymi celami tych programów były:  

- Podniesienie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców,  

- Nawiązanie ścisłej współpracy z mieszkań-

cami oraz instytucjami działającymi na rzecz po-

prawy bezpieczeństwa mieszkańców,  

- Ograniczenie przestępczości skierowanej 

przeciwko mieniu (ze szczególnym naciskiem na 

włamania do mieszkań, domów jednorodzinnych) 

oraz przeciwko życiu i zdrowiu (ze szczególnym 

naciskiem na pobicia, rozboje, przemoc domową), 

- Kształtowanie wśród mieszkańców poczucia 

współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa 

(właściwe zabezpieczenie mieszkań, domów, 

samochodów oraz innego mienia),  

- Konstruktywne organizowanie czasu wolne-

go dla dzieci i młodzieży, 

- Tworzenie wśród dzieci i młodzieży obrazu 

policjanta jako osoby wiarygodnej i przyjaznej. 

Program pn. „Dzielnicowy na każdym osiedlu”, 

którego cele pokrywają się z „Bezpieczną Gminą” 

realizowany jest na terenie pozostałych gmin po-

wiatu.  

2) Przedsięwzięcia w obszarze „Bezpieczeń-

stwo w szkołach i rodzinie” 

W ramach Zintegrowanego Systemu Organiza-

cji Służby funkcjonariusze policji przy współudzia-

le dyrekcji, pedagogów i innych służb identyfikują 

zagrożenia jakie występują na terenie szkół. Pa-

trole policji, Straży Miejskiej dokonują kontroli 

rejonu szkół w zakresie ujawnienia osób dokonu-

jących dewastacji mienia, nieletnich spożywają-

cych (będących pod wpływem) alkohol. Prowa-

dzone są również kontrole pod kątem ujawniania 

młodzieży będącej pod wpływem lub rozprowa-

dzających środki odurzające. W 2009 roku  

w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie – 

Koźlu powstał Zespół ds. Nieletnich i Patologii. 

Przedstawiciele KP Policji w ramach programu 

„Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro” prowadzili 

pogadanki z uczniami oraz organizowali spotkania 

z nauczycielami i opiekunami. Tematyką tych 

pogadanek i spotkań było podnoszenie świado-

mości w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, 

podczas spędzania czasu wolnego oraz szkodli-

wości spożywania alkoholu I zażywania narkoty-

ków. Przedstawiciel Zespołu ds. Nieletnich i Pato-

logii Aspirant Magdalena Pławiak w ramach reali-

zacji zadań programowych przeprowadziła  

w 2009 roku cykl spotkań z uczniami Zespołu 

Szkół techniczno - ogólnokształcących na temat 

zagrożeń związanych z narkotykami. Spotkania te 

związane były z realizacją programu „Narkotyki – 

teraźniejszość bez przyszłości”. Cykl obejmował  

6 spotkań, w których udział wzięło 147 osób. 

Realizując zadania związane z Krajowym Progra-

mem Przeciwdziałania Niedostosowaniu Społecz-

nemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży, 

funkcjonariusze oprócz działań o charakterze edu-

kacyjnym w ranach wojewódzkiego programu pn. 

„Bezpieczne dziś – bezpieczne jutro”, prowadzili 

działania represyjne wobec nieletnich sprawców 

czynów karalnych oraz przejawiających zacho-

wania świadczące o ich demoralizacji. Wobec 

nieletnich zagrożonych demoralizacją, funkcjona-

riusze występowali do instytucji współdziałają-

cych na rzecz zapobiegania demoralizacji i prze-

stępczości nieletnich. W skład programu wchodzi-

ły wszystkie działania podejmowane wobec dzieci 

i młodzieży, między innymi „Bezpieczne Ferie”, 

„Bezpieczne Wakacje”, czy „Bezpieczna droga do 

szkoły”.  

Celem poprawy bezpieczeństwa w rodzinie 

prowadzono „ Program Pomocy Ofiarom Prze-

stępstw”, który był skierowany w szczególności 

do ofiar przemocy w rodzinie. Dzielnicowi w ra-

mach „NIEBIESKICH KART” prowadzący nadzór 

nad rodzinami, kierowali wystąpienia do innych 

instytucji współdziałających na rzecz ofiar.  

W ramach programu monitorowano sytuacje ro-

dzin objętych procedurą „NIEBIESKIE KARTY”, co 

pozwalało na szybką reakcję w postaci wystąpie-

nia do sądu Rodzinnego lub do Komisji ds. Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz insty-

tucji pomocowych. 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 19 – 1031 – Poz. 305 

 

3) Przedsięwzięcia w obszarze „ Bezpieczeń-

stwo w ruchu drogowym” 

Na obszarze powiatu kędzierzyńsko - koziel-

skiego w 2009 r. zaistniało 837 zdarzeń drogo-

wych. W odnotowanych wypadkach 36 drogo-

wych zginęło 8 osób, a 36 odniosło obrażenia 

ciała. Zatrzymano 426 osób, w tym wykroczeń 

60 a przestępstw dopuściło się 366 osób. Poli-

cjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP prowadzili 

szereg działań i akcji mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W celu wy-

eliminowania z ruchu drogowego nietrzeźwych 

uczestników prowadzono działania pod kryptoni-

mem „POMIAR”, „TRZEŹWY PORANEK”. Dyscy-

plinowanie i podporządkowanie pieszych uczest-

ników ruchu drogowego odbywało się w ramach 

akcji „PIESZY”. Prowadzono także akcje „PRĘD-

KOŚĆ”, „PASY”, „BEZPIECZNA TRASA”, „BEZ-

PIECZNY ROWERZYSTA”.  

Prowadzone były działania „GIMBUS”, jak 

również społeczne zapotrzebowanie kontrole au-

tokarów przewożących dzieci i młodzież na wy-

cieczki, kolonie i obozy.  

W ramach działań profilaktycznych z zakresu 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w 2009 roku 

policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przepro-

wadzili szereg spotkań w przedszkolach i szko-

łach podstawowych. Działania prewencyjno - 

profilaktyczne to między innymi akcja „Bezpiecz-

ny Rowerzysta” oraz „Bezpieczna droga do szko-

ły”.  

4) W obszarze „Ochrona dziedzictwa narodo-

wego” 

Na administrowanym obszarze powiatu znaj-

duje się 6 obiektów dziedzictwa narodowego. Są 

to drewniane kościoły, z których 1 znajdujący się 

w Zakrzowie (gm. Polska Cerekiew) jest umiesz-

czony na liście 100 najcenniejszych zabytków 

drewnianego budownictwa sakralnego w Polsce.  

Do głównych działań powiatowych straży  

i służb w tym zakresie należało upowszechnianie 

nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicz-

nych, zarówno na wypadek klęsk żywiołowych  

i działań przestępczych. Wszystkie obiekty są pod 

stałym nadzorem opiekunów jak i funkcjonariuszy 

policji. Podczas spotkań z mieszkańcami, człon-

kami rad parafialnych omawiane są między inny-

mi zadania w zakresie ochrony zabytków.  

W 2009 roku na terenie powiatu w omawianym 

obszarze nie stwierdzono działalności przestęp-

czej  

5) Przedsięwzięcia w obszarze „Realizacja za-

dań w sytuacjach kryzysowych” 

Współpracę z powiatowymi organami admini-

stracji publicznej, strażami, służbami i inspekcjami 

należy ocenić jako dobrą.  

Dzięki inicjatywie Powiatowego Centrum Za-

rządzania Kryzysowego odbyły się 3 spotkania, 

Których tematyka obejmowała: zagrożenia zwią-

zane z kontrolą obiektów wielko powierzchnio-

wych przy obfitych opadach śniegu oraz postę-

powania z bezdomnymi podczas trwania zimy. 

Ponadto na bieżąco przekazywane były informa-

cje o zdarzeniach mających znamiona sytuacji 

kryzysowej. Współpraca pomiędzy służbami  

w 2009 roku polegała na wzajemnym udzielaniu 

pomocy w przypadkach poszukiwań osób, usu-

wania skutków wypadków drogowych i pożarów 

a także działań prewencyjnych w przypadku pod-

niesienia stanu wód w rzekach.  

6) W obszarze „Działania na rzecz propagowa-

nia bezpiecznych zachowań”  

Informacje na temat działań podejmowanych 

przez policjantów Komendy Powiatowej Policji  

a działającej również w ramach Komisji Bezpie-

czeństwa i Porządku Publicznego Starostwa Po-

wiatowego w Kędzierzynie – Koźlu publikowane 

były w lokalnych mediach: Radio Park, Radio 

Opole, Nowa Trybuna Opolska, Nowa Gazeta 

Lokalna, tygodnik 7 Dni, oraz na stronie interne-

towej Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie 

- Koźlu.  

7) Działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży podczas ferii zimowych 

Z dniem 18 stycznia 2010 roku rozpoczęła się 

akcja „Bezpieczne Ferie 2010”, która zakończy 

się 14 lutego. Doświadczenia lat ubiegłych wska-

zują, że okres ten sprzyja podejmowaniu przez 

młodych ludzi zachowań niepożądanych społecz-

nie, a także następuje wzrost zdarzeń o charakte-

rze kryminalnym i drogowym. W celu zapewnie-

nia bezpiecznego wypoczynku oraz ochrony osób 

małoletnich przed niebezpieczeństwami policjanci 

przeprowadzą w tym okresie działania prewen-

cyjno - profilaktyczne polegające na:  

1. Przeprowadzeniu w szkołach spotkań  

z dziećmi i młodzieżą, dotyczące rodzajów i charak-

teru zagrożeń związanych z zimowym wypoczyn-

kiem oraz sposobów ich unikania.  

2. Nawiązaniu kontaktów z organizatorami 

wypoczynku zimowego (Wydział Oświaty- mia-

sto, Gmina, szkoły, stowarzyszenia i organizacje 

pozarządowe) w celu ustalenia kadry wycho-

wawczej, obiektów, miejsc, form organizowane-

go wypoczynku oraz liczby jego uczestników.  

3. Przeprowadzeniu kontroli obiektów i miejsc 

wypoczynku w celu ujawnienia ewentualnych 

nieprawidłowości związanych z warunkami byto-

wymi, opieką i nadzorem, jakie powinien zapew-

nić organizator.  

4. Ustaleniu form i zasad wymiany informacji 

pomiędzy organizatorami wypoczynku i policją.  

5. Prowadzeniu działań profilaktyczno - kontrol-

nych ukierunkowanych na dzieci i młodzież  

a w szczególności:  
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a. prowadzeniu kontroli miejsc grupowania się 

nieletnich zagrożonych patologiami społecznymi, 

b. rozpoznawaniu i kontroli niebezpiecznych 

miejsc zabaw (podwórka, place zabaw, „dzikie 

lodowiska”, itp. ),  

c. prowadzeniu kontroli placówek handlowych 

i lokali gastronomicznych sprzedających alkohol 

pod kątem dostępności do niego osób małolet-

nich,  

d. prowadzeniu rozpoznania i kontroli miejsc 

dystrybucji środków odurzających oraz miejsc 

grupowania się osób, które takie środki zażywają,  

e. prowadzeniu kontroli w miejscach zamiesz-

kania nieletnich z rodzin dysfunkcyjnych, patolo-

gicznych, niewydolnych wychowawczo oraz  

z rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta”,  

6. Prowadzeniu działań rozpoznawczych  

w środowiskach nieletnich sprawców czynów 

karalnych oraz nieletnich naruszających normy 

prawne.  

 

Starosta 

mgr Józef Gisman 
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SPRAWOZDANIE 

 STAROSTY PRUDNICKIEGO 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Prudnickim za rok 2009  

 

Zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

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

zm.) Starosta nie później niż do końca stycznia 

następnego roku kalendarzowego składa Radzie 

Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bez-

pieczeństwa i Porządku za rok ubiegły.  

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w roku 

2009 pracowała w następującym składzie: 

Starosta Prudnicki jako Przewodniczący Komi-

sji, dwóch radnych delegowanych przez Radę 

Powiatu, dwóch przedstawicieli delegowanych 

przez Komendanta Powiatowego Policji w Prudni-

ku i trzy osoby powołane przez Starostę spośród 

osób wyróżniających się wiedzą o problemach 

będących przedmiotem prac Komisji oraz cieszą-

cych się wśród miejscowej społeczności osobi-

stym autorytetem i zaufaniem publicznym: przed-

stawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Prudniku, Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Prudniku, Dyrektor Powiato-

wego Urzędu Pracy w Prudniku. W pracach Ko-

misji uczestniczyły osoby z głosem doradczym tj. 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Prudniku, Komen-

dant Placówki Straży Granicznej w Nysie, przed-

stawiciel Sądu Rejonowego w Prudniku, Zastępca 

Prokuratora Rejonowego w Prudniku, przedstawi-

ciele Burmistrzów: Prudnika, Głogówka i Białej, 

przedstawiciel Wójta Lubrzy, Państwowy Powia-

towy Inspektor Sanitarny w Prudniku, Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Prudniku, Pracownik Powia-

towego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku – 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w Prudniku, Naczelnicy Wydziałów Starostwa 

Powiatowego w Prudniku: Wydziału Organizacyj-

nego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzy-

sowego, Wydziału Oświaty i Zdrowia, Wydziału 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Go-

spodarki Wodnej oraz Wydziału Komunikacji  

i Transportu. 

Posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-

ku w 2009 r.: 

W dniu 8 maja 2009 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym 

omówione zostały następujące zagadnienia: 

„Analiza przyczyn wypadków drogowych w po-

wiecie prudnickim – możliwości realizacji działań  

i rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu 

bezpieczeństwa”, „Zatrudnianie osób przebywa-

jących w Areszcie Śledczym w Prudniku przy 

pracach na rzecz zwiększenia czystości i elimi-

nowania nieporządku w miejscach publicznych”. 

Ponadto na posiedzeniu przedstawione zostały 

informacje dotyczące grypy A/H1N1. Na posie-

dzeniu utworzona została Podkomisja w zakresie 

działalności na rzecz bezpieczeństwa na drogach 

powiatu prudnickiego. W posiedzeniu uczestni-

czyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku oraz przedstawiciele zarządców dróg.  

Dnia 8 września 2009 r. o godz. 1300 odbyło 

się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-

ku – Podkomisji w zakresie działalności na rzecz 

bezpieczeństwa na drogach powiatu prudnickie-

go, którego tematem było „Podjęcie działań  

i rozwiązań ukierunkowanych na poprawę stanu 

bezpieczeństwa na drogach powiatu prudnickie-

go”. Uczestnikami posiedzenia byli członkowie 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przed-

stawiciele zarządców dróg i firm ubezpieczenio-

wych. W wyniku posiedzenia, a także biorąc pod 

uwagę ważność tematyki bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym Starosta Prudnicki – Przewodni-

czący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Komendant Powiatowy Policji w Prudniku wysto-

sowali pismo do firm ubezpieczeniowych z prośbą 
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o wsparcie inicjatywy podjętej przez Komisję 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komendę Powia-

tową Policji w Prudniku i wyasygnowanie środ-

ków finansowych przeznaczonych na prewencję, 

które przyczyniłyby się do realizacji powstałych, 

nowatorskich inicjatyw tj. zainstalowanie znaków 

informacyjnych – wyświetlaczy prędkości rze-

czywistej z detektorem radarowym w dwóch 

niebezpiecznych miejscach na terenie powiatu 

prudnickiego oraz zakup aparatu fotograficznego 

celem dokumentowania strat kolizji drogowych  

i szeroko rozumianej prewencji.  

 W dniu 8 września 2009 r. o godz. 1400 na 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

omówiony został temat „Programy profilaktyczne 

z zakresu uzależnień wśród młodzieży szkolnej 

oraz działania prewencyjne realizowane przez 

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiato-

wego w Prudniku, Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Prudniku oraz Komendę Powia-

tową Policji w Prudniku”. Przedstawiciele instytu-

cji realizujących omawiane zagadnienia zapoznali 

członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – 

uczestników posiedzenia ze szczegółową infor-

macją na ten temat.  

Dnia 15 grudnia 2009 r. odbyło się posiedze-

nie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którego 

tematami było omówienie realizacji priorytetów 

zawartych w „Powiatowym Programie Zapobie-

gania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeń-

stwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2008-2010” tj.: „Zapoznanie z inicjatywami pod-

jętymi przez samorządy gminne w zakresie priory-

tetu „Zwiększenie czystości i eliminowanie niepo-

rządku w miejscach publicznych” oraz „Informa-

cje dotyczące działań w zakresie zabezpieczenia 

infrastruktury z terenu powiatu”. Ponadto na po-

siedzeniu członkowie Komisji zgodnie z obowiąz-

kiem ustawowym zaopiniowali projekt budżetu 

powiatu prudnickiego na rok 2010 w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywate-

li, a także ustalono i przyjęto „Plan pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na 2010 rok”.  

Inne działania Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku: 

- opublikowany w 2008 r. w ramach Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Informator Powiatowy 

„Szukaj Pomocy” dotyczący lokalnej oferty po-

mocy w zakresie problemów alkoholowych, nar-

kotykowych oraz przemocy w rodzinie i wyklu-

czenia społecznego został zaktualizowany w za-

kresie takich danych jak: adres, możliwość kon-

taktu, czas funkcjonowania, zakres oraz zasady 

korzystania z pomocy oferowanej przez wszystkie 

lokalne (powiatowe i gminne) instytucje i organi-

zacje zajmujące się pomaganiem osobom dotknię-

tym przemocą, doświadczającym różnych pro-

blemów związanych z alkoholem, narkotykami  

i tytoniem oraz doświadczających lub zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym. Informator Po-

wiatowy „Szukaj Pomocy” dostępny jest na stro-

nie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Prudniku (www.powiatprudnicki.pl). 

Uchwalony przez Radę Powiatu w Prudniku 

„Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczo-

ści oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  

i Porządku Publicznego na lata 2008 - 2010” 

zawiera następujące priorytety:  

- ograniczanie zjawisk uzależnienia od środków 

psychoaktywnych wśród młodzieży, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz  

w szkole, 

- zapobieganie przypadkom zakłócania porząd-

ku publicznego przez młodzież w miejscach pu-

blicznych, 

- zwiększenie czystości i eliminowanie niepo-

rządku w miejscach publicznych, 

- propagowanie w społeczeństwie technicz-

nych środków zmniejszających ryzyko stania się 

ofiarą przestępstwa, 

- tworzenie sprawnych systemów wsparcia dla 

osób potrzebujących, 

- zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  

i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu wolnego, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zapobieganie wypadkom i katastrofom z udzia-

łem niebezpiecznych środków chemicznych, 

- działania prewencyjne w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ratow-

nictwa, 

- poprawa bezpieczeństwa sanitarnego, 

- poprawa bezpieczeństwa weterynaryjnego, 

- działania w zakresie zabezpieczenia infra-

struktury z terenu powiatu. 

W ramach priorytetów zostały przyporządko-

wane zadania do realizacji przez wyznaczone 

instytucje, zgodnie z kompetencjami.  

W 2009 roku w ramach przyjętych priorytetów 

zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiega-

nia Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2008 - 

2010” zrealizowano następujące zadania: 

- w zakresie ograniczania zjawisk uzależnienia od 

środków psychoaktywnych wśród młodzieży: 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

w Prudniku zrealizował zadania: 

 program profilaktyczny dla nauczycieli – Grupa 

Kompetencji Psychologiczno - Pedagogicznych, 

 Powiatowy Zespół ds. Profilaktyki Narkoma-

nii w składzie przedstawiciela Poradni Psycholo-

giczno-Pedagogicznej, Policjanta i terapeuty Po-

wiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

w ramach programu profilaktycznego zrealizował 

spotkania z radą pedagogiczną oraz spotkania  

z rodzicami. Łącznie odbyło się 28 spotkań  

w szkołach: Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 

w Prudniku, w Rudziczce, Łące Prudnickiej, Szy-

bowicach, Racławicach Śląskich, Lubrzy, Publicz-
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nym Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Prudniku, Publicz-

nym Gimnazjum w Łączniku, Zespole Szkół Za-

wodowych w Głogówku oraz w Zespole Szkół im. 

Janusza Korczaka w Prudniku, 

 przeprowadzono spotkanie dla przedstawicie-

li gminy Nysa - Profilaktyka Narkomanii „Dobre  

i złe praktyki na przykładzie powiatu prudnickie-

go”, 

 Warsztaty: „Profilaktyka HIV/AIDS” realizo-

wane przez Opolskie Centrum Zdrowia Publiczne-

go w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno 

– Epidemiologiczną dla osób skazanych odbywa-

jących wyrok pozbawienia wolności w Areszcie 

Śledczym w Prudniku oraz dla funkcjonariuszy 

Policji z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, 

 program profilaktyczno - readaptacyjny dla 

osób skazanych odbywających wyrok pozbawie-

nia wolności w Areszcie Śledczym w Prudniku, 

 program postrehabilitacji dla osób po ukoń-

czonej terapii uzależnień: 

- konsultacje indywidualne,  

- grupa wsparcia w ramach procesu postrehabili-

tacji dla osób po zwolnieniu z Zakładu Karnego, 

- grupa wsparcia dla osób uzależnionych będą-

cych w końcowym etapie lub po procesie leczenia, 

 Poradnictwo uzależnień:  

- wykonywanie testów na obecność narkoty-

ków w moczu, 

- konsultacje indywidualne,  

- grupa wsparcia dla dorosłych dzieci alkoholi-

ków,  

- grupa wsparcia dla osób współuzależnionych,  

- Ośrodek Wsparcia pobytu dziennego dla osób 

uzależnionych czynnie biorących narkotyki, bez-

domnych, najuboższych, 

 działania w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Aktywnej Pomocy Rodzinie „Alternatywa” 

S.A.P.R.A. w Prudniku: 

- 5 grup młodzieżowych dla młodzieży ekspe-

rymentującej z narkotykami, 

- konsultacje psychiatryczne, kierowanie do 

ośrodków i na detox, 

- konsultacje indywidualne terapeutyczne dla 

osób biorących, 

- program poradni ulicznej, 

- grupa wsparcia dla rodziców, 

- grupa psychoedukacyjna z mechanizmów 

uzależnień, 

- poradnictwo rodzinne, 

- interwencje kryzysowe w domu u klienta, 

- warsztaty umiejętności społecznych dla bli-

skich osób uzależnionych, 

- Punkt Pomocy Rzeczowej, 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Prudniku udzielił pomocy 768 osobom, z tego 

w ramach przeciwdziałania narkomanii udzielono 

3844 osoboporady; 

 Starostwo Powiatowe w Prudniku sfinansowa-

ło przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Aktywnej 

Pomocy Rodzinie „Alternatywa” S.A.P.R.A. Sapro-

wego Programu Profilaktycznego „Alternatywa”. 

Programem objęto uczniów, rodziców i nauczycieli 

II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku oraz Ze-

społu Szkół Rolniczych w Prudniku,  

 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

w Prudniku realizowała w zakresie profilaktyki 

następujące zadania: 

- realizowano programy informacyjno - eduka-

cyjne w szkołach. Uczestniczono w prelekcjach 

szkolnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, 

- objęto opieką uczniów i ich rodziny z grup 

ryzyka. Diagnozowano uczniów sprawiających 

trudności wychowawcze, udzielano pomocy psy-

chologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży 

z grup ryzyka, 

- wspierano rodziny w oddziaływaniach wy-

chowawczych, 

- współrealizowano wspólnie z Komendą Powia-

tową Policji, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej, Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, Stowarzyszeniem Aktywnej Po-

mocy Rodzinie „Alternatywa” S.A.P.R.A. Program 

„Zapobiegania narkomanii”, w szkołach i placów-

kach oświatowych współorganizując Konferencję 

Powiatową „Profilaktyka narkomanii - dobre i złe 

praktyki” dla nauczycieli i dyrektorów szkół, 

- organizowano pomoc w sytuacjach kryzyso-

wych dla rodzin, 

- prowadzono konsultacje i mediacje w szko-

łach dotyczące problemów wychowawczych, 

- rozwijano umiejętności społeczne u młodzie-

ży służące im w radzeniu sobie w sytuacjach 

trudnych; 

 Komenda Powiatowa Policji w Prudniku pozy-

skała materiały profilaktyczne w zakresie przeciw-

działania narkomanii wydane ze środków Krajowego 

Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, prowadzono 

ich kolportaż wraz z materiałami wydanymi przez 

Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, a sfinanso-

wanymi przez Pełnomocnika Wojewody Opolskiego 

ds. Zapobiegania AIDS i Narkomanii, 

 Policjanci podejmowali działania z zakresu 

prewencji kryminalnej ukierunkowanej na uświa-

domienie odpowiedzialności nieletnich za popeł-

niane czyny karalne oraz zagrożonych demorali-

zacją (alkohol, narkotyki), 

 egzekwowano przez Komendę Powiatową Po-

licji w Prudniku przepisy „Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”; 

- w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro-

dzinie oraz w szkole: 

działania Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Prudniku: 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

w Prudniku w ramach kampanii społecznej na 

temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

opracował i wydrukował ulotki, zawiązano para-

solowe porozumienie współpracy w ramach prze-
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ciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przepro-

wadzono cykl 34 spotkań profilaktycznych, 

 odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Po-

maganie bez tajemnic” połączona z wizytą studialną 

delegacji Czeskiej w Powiatowym Ośrodku Inter-

wencji Kryzysowej, 

 Powiatowa konferencja „Dziecko w rodzinie 

z problemem alkoholowym”, 

 Szkolenie „Bycie rodzicem zastępczym dla 

dziecka pochodzącego z rodziny przemocowej”, 

 Kampania społeczna dotycząca profilaktyki 

wobec dzieci z FAS, 

 Spotkanie profilaktyczne dotyczące współ-

pracy na rzecz pomagania rodzinom z przemocą  

z księżmi z okolicznych diakonatów, 

 Szkolenie dla przedstawicieli służby kurator-

skiej, Policji, pracowników ośrodków pomocy spo-

łecznej dotyczące mechanizmów przemocy w ro-

dzinie, 

 powołany został zespół interdyscyplinarny, 

 działania na rzecz ofiar przemocy: 

- grupa wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy,  

- grupa psychoedukacyjna dla osób doświad-

czających przemocy,  

- konsultacje indywidualne terapeutyczne dla 

dorosłych, 

- konsultacje indywidualne psychologiczne dla 

dorosłych,  

- konsultacje indywidualne psychologiczne dla 

dzieci, 

- konsultacje indywidualne psychiatryczne dla 

dorosłych,  

- porady prawne, 

- porady socjalne, 

- porady pedagogiczne, 

 działania na rzecz ofiar przemocy realizowane 

w Punkcie Konsultacyjnym w Głogówku: 

- grupa wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy,  

- grupa psychoedukacyjna dla osób doświad-

czających przemocy,  

- konsultacje indywidualne terapeutyczne dla 

dorosłych, 

- konsultacje indywidualne psychologiczne dla 

dorosłych,  

- konsultacje indywidualne psychologiczne dla 

dzieci, 

 działania pomocowe dla sprawców przemocy 

w rodzinie: 

- Program Korekcyjno – Edukacyjny Grupa dla 

osób skazanych odbywających wyrok pozbawie-

nia wolności w Areszcie Śledczym w Prudniku, 

- Program Korekcyjno – Edukacyjny Grupa 

wolnościowa, 

- porady o odpowiedzialności prawnej, 

- konsultacje indywidualne, 

- konsultacje psychiatryczne, 

 udział w Wystawie Twórców Ludowych  

i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko – 

Czeskiego, celem promocji kampanii społecznej 

„Stop przemocy”, 

 Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

udzielił pomocy 768 osobom, z tego w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielono 

2303 osoboporady; 

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku reali-

zowała zadania: 

- prowadzono wieloaspektowe działania w za-

kresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, 

- realizowano działania na rzecz przeciwdziałania 

przemocy, w tym przemocy i agresji rówieśniczej, 

- współuczestniczono jako jeden z partnerów 

w projekcie Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Prudniku pn. „Bezpieczny Dom, 

Niebieska Karta i co dalej?”, który został zreali-

zowany w ramach rządowego programu ograni-

czenia przestępczości i aspołecznych zachowań 

„Razem bezpieczniej”, 

- rozpowszechniano Informator Powiatowy 

„Szukaj Pomocy” dotyczący instytucji pomocowych 

działających na terenie powiatu prudnickiego; 

 szkoły i placówki oświatowe podległe Staro-

stwu Powiatowemu w Prudniku czynnie włączyły 

się w realizację programu „Razem bezpieczniej”  

w zakresie: propagowania tego programu, dia-

gnozowania oraz praktycznego ograniczania skali 

zjawisk i zachowań, które budzą powszechny 

sprzeciw i poczucie zagrożenia oraz poprawiania 

wizerunku Policji i wzrostu zaufania do niej, 

 celem ustalenia pełnego obrazu zagrożeń  

i potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa w placów-

kach oświatowych, przeprowadzono we wszyst-

kich placówkach cykl szkoleń dla rad pedagogicz-

nych z zakresu kształtowania u uczniów posza-

nowania mienia szkolnego, społecznego, 

 dokonano przypomnienia procedur postępowa-

nia nauczycieli i współpracy szkół z Policją w sytu-

acjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży demoraliza-

cją i przestępczością. Wyznaczono w szkołach pra-

cowników odpowiedzialnych za współpracę z Poli-

cją. Nauczyciele wypełniali obowiązek zgłaszania 

wszelkich negatywnych zachowań uczniów u wy-

chowawców, pedagoga szkolnego lub dyrekcji,  

w zależności od skali tego zachowania, 

 zorganizowano posiedzenia rad pedagogicz-

nych z udziałem przedstawicieli Policji, Poradni Psy-

chologiczno - Pedagogicznej i Powiatowego Ośrod-

ka Interwencji Kryzysowej, podczas których omó-

wiono następujące zagadnienia: 

- sposoby sprawowania odpowiednich wzor-

ców życia rodzinnego i zdrowego stylu życia, 

- działania wychowawcze i zapobiegawcze 

wśród dzieci i młodzieży, 

 opracowano w szkołach „Strategie przeciw-

działania przemocy”, które są systematycznie 

realizowane. Strategie zawierają szereg propozycji 
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zmniejszenia zjawisk agresji i przemocy w szkole 

oraz projekty zaangażowania rodziców, nauczy-

cieli, uczniów i samorządu szkolnego w działania 

zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeń-

stwa, propozycje kształtowania przez i wśród 

uczniów umiejętności radzenia sobie z własną 

złością, a także przejawami agresji innych, 

 w szkolnych programach wychowawczych  

i profilaktycznych uwzględniano zagadnienia 

związane z przestępstwami i wykroczeniami  

w szkołach oraz bezpośrednim sąsiedztwie szkół - 

„Szkoła Bez Przemocy” oraz poczucia bezpie-

czeństwa w szkole i poza szkołą – „Szkoła Klima-

ty Bezprawia”, „Zero tolerancji dla przemocy  

w szkole”, „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, 

 Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powia-

towego wraz z podległymi szkołami podejmował 

działania z zakresu prewencji kryminalnej ukierun-

kowanej na uświadamianie odpowiedzialności 

nieletnich za dokonywanie czynów karalnych  

m.in. przez przeprowadzenie w szkołach cyklu 

spotkań, debat, konkursów w ramach imprez 

„Dnia Bez Agresji” z udziałem Policji na temat 

„Co nas czeka w przypadku łamania prawa” oraz 

„Nasze pomysły na zapobieganie przemocy  

i agresji w szkole”, 

 przeprowadzono na szkolnych spotkaniach  

z rodzicami pogadanki na temat „Przemoc i agre-

sja wśród nastolatków”, „Przemoc w szkole  

i sposoby jej eliminowania”, 

 prowadzono lekcje wychowawcze i spotka-

nia z udziałem przedstawicieli Policji i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku na 

tematy „Szkolne klimaty bezprawia”, „Co nas 

czeka w przypadku łamania prawa”, 

 Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powia-

towego w Prudniku systematycznie wyposażał 

dyrektorów i pedagogów szkolnych w fachową 

literaturę poprzez systematyczne zakupywanie dla 

wszystkich placówek poradnika „Problemy wy-

chowawcze dzieci i młodzieży” zawierający m.in. 

scenariusze lekcji, zajęć, imprez profilaktycznych, 

 wprowadzono w szkołach Elektroniczny sys-

tem zabezpieczeń i kontroli szkoły. Wspomniany 

monitoring nie wyeliminował pełnienia dyżurów 

nauczycieli w czasie przerw, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Prudniku 

zorganizowała i sfinansowała kompleksowy pro-

gram profilaktyki w 4 prudnickich szkołach po-

nadgimnazjalnych. Programem objęto uczniów 27 

oddziałów, nauczycieli z 4 rad pedagogicznych 

oraz rodziców uczniów uczęszczających do tych 

szkół. Program realizowany był przez Pracownię 

Rozwoju Osobistego w Opolu; 

- w zakresie zapewnienia zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie 

czasu wolnego: 

 organizowane były zajęcia pozalekcyjne, re-

kreacyjno-sportowe promujące zdrowy styl życia, 

kształtujące różne zdolności uczniów m. in. koła 

dziennikarskie, teatralne, klub europejski, koła 

przedmiotowe i sekcje sportowe, 

 samorządy szkolne i klasowe organizowały im-

prezy mające zagospodarować wolny czas uczniów 

oraz wskazujące alternatywne sposoby spędzania 

wolnego czasu pod hasłami: „Pomysły zapobiegania 

przemocy i agresji w szkole”, „Dzień bez agresji”,  

w postaci debat, konkursów i festiwali, 

 młodzieżowe grupy wolontariackie działające 

w II Liceum Ogólnokształcącym w Prudniku, Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, 

a także w Zespole Szkół w Głogówku i Białej włą-

czyły się w realizację profilaktyki rówieśniczej 

polegającej m.in. na tworzeniu zespołów pomo-

cowych dla dzieci szkół podstawowych mających 

trudności z nauką i prawidłowym zachowaniu, 

zagospodarowywaniu wolnego czasu oraz organi-

zowaniu profilaktycznych spektakli teatralnych,  

a także udzielaniu pomocy ludziom starszym, 

 młodzież szkół ponadgimnazjalnych uczestni-

czyła w zajęciach organizowanych w ramach 

projektu „Świadomi i bezpieczni” mających na 

celu przygotowanie ich do współpracy ze służba-

mi ratowniczymi, 

 Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powia-

towego w Prudniku zorganizował konferencję 

dotyczącą wirusa grypy typu A/H1N1 u ludzi, 

podczas której przekazał szkołom i placówkom 

informacje zawierające wskazówki Głównego 

Inspektora Sanitarnego, informujące o zagrożeniu. 

Szczególną uwagę zwrócono na zadania, jakie 

szkoły powinny podjąć w celu zminimalizowania 

niebezpieczeństwa zachorowań; 

- w zakresie zapobiegania przypadkom zakłóca-

nia porządku publicznego przez młodzież w miej-

scach publicznych: 

zadania realizowane przez Komendę Powiato-

wą Policji w Prudniku: 

 podjęto działania promujące techniczne roz-

wiązania w zakresie poprawy stanu bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego w szczególności 

rozwój monitoringu wizyjnego jako alternatywa 

działań profilaktycznych i wykrywczych, 

 prowadzono ciągłą edukację dzieci i młodzie-

ży pod kątem odpowiedzialności prawnej za po-

pełniane czyny karalne, 

 prowadzono działania prewencyjno - repre-

syjne w stosunku do osób naruszających normy 

społecznego zachowania; 

- w zakresie tworzenia sprawnych systemów 

wsparcia dla osób potrzebujących: 

zadania realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Prudniku: 

 w ramach wspierania tworzenia nowych miejsc 

pracy Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku skierował 

41 osób na prace interwencyjne, w tym 21 kobiet 
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(21 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu 

uczestnictwa w projekcie), skierowano 120 osób na 

roboty publiczne, w tym 14 kobiet (13 osób podjęło 

zatrudnienie). 

Łącznie 69 osób uzyskało jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: 

- 14 osób ze środków Funduszu Pracy,  

 - 9 osób ze środków „Europejskiego Funduszu 

Społecznego Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3  

pn. „APS Aktywność, Praca, Stabilizacja”, 

- 40 osób w ramach środków Funduszu Pracy, 

z Rezerwy Ministra z programów: „I ty możesz 

zostać pracodawcą”, „Aktywna młodość”, „Od 

zwolnienia do zatrudnienia – aktywizacja osób 

zwalnianych”, „Doświadczenie już mam”, 

- 6 osób w ramach środków Funduszu Pracy 

będących w dyspozycji Samorządu Wojewódz-

twa, program „Aktywizacja osób zwalnianych”. 

Łącznie 41 osób zatrudniono w ramach refun-

dacji pracodawcy kosztów wyposażenia i dopo-

sażenia stanowiska pracy dla skierowanego bez-

robotnego, w tym: 

- 3 osoby z Funduszu Pracy, 

- 28 osób w ramach środków Funduszu Pracy, 

z Rezerwy Ministra z programów: „I ty możesz 

zostać pracodawcą”, „Od zwolnienia do zatrud-

nienia - aktywizacja osób zwalnianych”, „Do-

świadczenie już mam”, 

- 10 osób zatrudniono z Funduszu Pracy z pro-

gramów finansowanych ze środków Samorządu 

Województwa, program pn. „Aktywizacja osób 

zwalnianych”.  

W ramach prac społecznie użytecznych orga-

nizowanych przez gminy skierowano 710 osób, 

w tym 155 kobiet. W wyniku zatrudnienia w ra-

mach prac społecznie użytecznych 26 osób pod-

jęło zatrudnienie w trakcie lub do 3 miesięcy po 

zakończeniu uczestnictwa w programie, 

 w ramach wszechstronnej pomocy młodym 

ludziom i absolwentom w pozyskiwaniu zatrud-

nienia realizowano zadania: 

1. Organizacja szkoleń: 

W 2009 r. szkolenia podejmowane przez oso-

by młode finansowane były ze źródeł Funduszu 

Pracy (tj. algorytmu oraz Rezerwy Marszałka  

i rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej) 

oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pro-

jekt pn. „APS - Aktywność, Praca, Stabilizacja” 

Poddziałanie 6.1.3. 

Łącznie przeszkolono 109 młodych osób, w tym 

32 osoby podjęły pracę po zakończeniu szkoleń,  

w tym: 

- w ramach środków Funduszu Pracy - skiero-

wano 14 osób, w tym 11 mężczyzn. Pracę podję-

ło po ukończonym szkoleniu 9 osób, 

- w ramach środków POKL Działanie 6.1 Pod-

działanie 6.1.3. pn. „APS - Aktywność, Praca, 

Stabilizacja” - skierowano 54 osoby, w tym 34 

mężczyzn. Pracę podjęło po ukończonym szkole-

niu 17 osób, 

- w ramach środków Funduszu Pracy z Rezer-

wy Ministra, programy: „I ty możesz zostać pra-

codawcą”, „Aktywna młodość”, „Od zwolnienia 

do zatrudnienia - aktywizacja osób zwalnianych”, 

„Doświadczenie już mam” - skierowano 35 osób, 

w tym 28 mężczyzn. Po ukończonych szkole-

niach pracę podjęło 6 osób, 

- w ramach środków Funduszu Pracy będą-

cych w dyspozycji Samorządu Województwa 

program „Aktywizacja osób zwalnianych” - skie-

rowano 6 osób, w tym 6 mężczyzn. Po ukończe-

niu szkolenia nikt nie podjął pracy. 

2. Doradztwo zawodowe: 

W 2009 r. doradcy zawodowi, lider klubu pra-

cy, pośrednicy pracy wprowadzili do swojej pracy 

nowy instrument rozwoju zawodowego osoby 

bezrobotnej – Indywidualny Plan Działania zwany 

w skrócie IPD. Zgodnie ze standardami Powiato-

wego Urzędu Pracy – IPD obejmuje wszystkie 

osoby bezrobotne pozostające w ewidencji PUP 

dłużej niż 6 miesięcy. IPD ma na celu opracowa-

nie ścieżek aktywizacji zawodowej bezrobotnego, 

aż do zatrudnienia. Założonych zostało 1070 IPD. 

Doradcy zawodowi udzielili 1007 porad indy-

widualnych oraz 17 porad grupowych dla 194 

osób oraz 56 informacji zawodowych dla 103 

osób. Udzielone porady dotyczyły w przeważają-

cej mierze ludzi młodych do 25 roku życia. 

3. Poradnictwo i pośrednictwo: 

Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa 

rynku pracy, która w szczególności polega na: 

- udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukują-

cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrud-

nienia, 

- pozyskiwaniu ofert pracy, 

- upowszechnianiu ofert pracy, 

- informowaniu bezrobotnych i poszukujących 

pracy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

- inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezro-

botnych i poszukujących pracy z pracodawcami. 

W 2009 roku 381 osób do 25 roku życia zgło-

siło podjęcie pracy, natomiast ogólna liczba pod-

jęć pracy to 1527 osób. 

4. Organizacja staży: 

W 2009 r. na staże skierowano łącznie 377 

osób młodych, w tym: 

- w ramach Funduszu Pracy - skierowano 78 

osób, w tym 54 kobiety. 

W 2009 r. staże ukończyło 123 osoby (nad-

wyżka wynika z osób skierowanych w 2008 r.  

i kończących staże w 2009 r.). Po ukończonych 

stażach podjęło pracę 41 osób, 

- w ramach środków POKL Działanie 6.1 Pod-

działanie 6.1.3 pn. „APS - Aktywność, Praca, 

Stabilizacja” - skierowano łącznie 79 osób, w tym 

56 kobiet. Ukończyło staże 71 osób (8 osób prze-

rwało staże. Natomiast pracę podjęło 37 osób), 
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- w ramach środków Funduszu Pracy z Rezer-

wy Ministra programy: „Aktywna młodość”, „Do-

świadczenie już mam”, „Od zwolnienia do za-

trudnienia” skierowano 173 osoby, w tym 124 

kobiety. W 2009 r. staż ukończyły 44 osoby (po-

zostałe osoby kontynuują staż w 2010 r.) Po 

ukończeniu stażu pracę podjęło 14 osób,  

- w ramach środków Funduszu Pracy będą-

cych w dyspozycji Samorządu Województwa 

program „Aktywizacja osób zwalnianych” - skie-

rowano 47 osób, w tym 31 kobiet. Po ukończe-

niu stażu pracę podjęło 15 osób. 

W 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy realizował 

program aktywizacji absolwentów niepełno-

sprawnych „Junior”. Realizacja programu prze-

biegała na podstawie umowy zawartej przez Sta-

rostę Prudnickiego z Oddziałem Opolskim Pań-

stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych. W ramach programu skierowano na 

staże 7 niepełnosprawnych absolwentów. 

5. Przygotowanie zawodowe: 

Na przygotowanie zawodowe skierowano  

4 młode osoby, w tym 3 kobiety. Po ukończonym 

przygotowaniu 2 osoby podjęły zatrudnienie, w tym 

1 kobieta; 

- w ramach pomocy w pozyskiwaniu zatrud-

nienia poprzez uczestnictwo osób bezrobotnych 

w Klubie Pracy: 

Celem działania Klubu Pracy jest umożliwienie 

osobom bezrobotnym i poszukującym pracy nabycia 

umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. 

Podczas zajęć w Klubie Pracy uczestnicy: 

 - poznali podstawowe zagadnienia dotyczące 

rynku pracy i mechanizmy, które nimi rządzą, 

 - określili swoją sylwetkę zawodową oraz do-

konali bilansu mocnych i słabych stron, 

 - podjęli decyzję dotyczącą swojej przyszłości 

zawodowej, 

 - nabyli wiedzę z zakresu technik i metod po-

szukiwania pracy oraz przekonali się o potrzebie 

ich stosowania oraz ich skuteczności. 

Lider Klubu Pracy przeprowadził 27 spotkań 

warsztatowych dla 173 osób, w tym 132 kobiet. 

Efektem przeprowadzonych zajęć było podjęcie 

pracy przez 28 osób oraz rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przez 3 osoby. W tej grupie 76 

osób to osoby młode do 25 roku życia. Ponadto 

Lider Klubu Pracy przeprowadził 2 trzytygodniowe 

szkolenia aktywnego poszukiwania pracy dla 20 

osób długotrwale bezrobotnych, które wykazywa-

ły największe trudności w poszukiwaniu pracy. 

Wszyscy uczestnicy szkoleń to osoby po 45 roku 

życia (17 kobiet i 3 mężczyzn). Po ukończonym 

szkoleniu 3 osoby podjęły pracę, a 16 osób pod-

jęło szkolenie zawodowe;  

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego: 

zadania realizowane przez Komendę Powiato-

wą Policji w Prudniku: 

 promowano działania na rzecz bezpieczeń-

stwa w ruchu drogowym,• prowadzono edukację 

w celu kształtowania świadomego uczestnika 

ruchu drogowego, 

• podejmowano działania mające na celu zmi-

nimalizowanie ilości wypadków drogowych, 

szczególnie ze skutkiem śmiertelnym, 

• w ramach przeglądów dróg wskazywano 

nieprawidłowości oraz rozwiązania w zakresie 

organizacji ruchu drogowego zmierzające do po-

prawy bezpieczeństwa zarówno pieszych uczest-

ników ruchu, jak również zmotoryzowanych  

z jednoczesnym egzekwowaniem informacji  

o sposobie realizacji wskazanych rozwiązań; 

- w zakresie zapobiegania wypadkom i katastro-

fom z udziałem niebezpiecznych środków chemicz-

nych: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Prudniku realizowała zadania: 

 przeprowadzono ćwiczenia obiektowe w Fa-

bryce Mebli Prudnik na temat „Zasady gaszenia 

obiektów przemysłowych – hale produkcyjne” 

oraz dokonano czynności kontrolno - rozpoznaw-

czych w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

w zakresie rozpoznania możliwości i warunków 

prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki 

ochrony przeciwpożarowej, 

 przeprowadzono ćwiczenia obiektowe w Za-

kładzie Przemysłu Bawełnianego „Frotex” S.A. na 

temat „Zasady gaszenia dużych hal produkcyjnych 

w obiektach przemysłowych” oraz dokonano czyn-

ności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochro-

ny przeciwpożarowej w zakresie rozpoznania moż-

liwości i warunków prowadzenia działań ratowni-

czych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,  

z której sporządzono stosowny protokół, 

 przeprowadzono ćwiczenia obiektowe w Stacji 

Redukcji i Pomiaru Gazu II stopnia na temat „Zasa-

dy gaszenia pożarów stacji redukcyjnych gazu” oraz 

dokonano czynności kontrolno-rozpoznawczych  

w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

rozpoznawania możliwości i warunków prowadze-

nia działań ratowniczych przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej, 

 w zakresie ratownictwa technicznego dro-

gowego przeprowadzono kilka ćwiczeń polegają-

cych na doskonaleniu technik rozcinania pojaz-

dów samochodowych. Uczestnikami ćwiczeń byli 

strażacy z JRG w Prudniku oraz jednostki OSP 

KSRG z terenu powiatu prudnickiego, 

 doposażono jednostki PSP i OSP w sprzęt ra-

townictwa technicznego tj.: przecinarka, osłona 

ochronna, przecinarka spalinowa, piła ratownicza;  

- w zakresie propagowania w społeczeństwie 

technicznych środków zmniejszających ryzyko 

stania się ofiarą przestępstwa: 
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Komenda Powiatowa Policji w Prudniku reali-

zowała zadania: 

 prowadzono edukację społeczeństwa w za-

kresie podniesienia poziomu wiedzy o sposobach  

i metodach zabezpieczenia mienia, 

 prowadzono akcje znakowania przedmiotów 

wartościowych; 

- w zakresie działań prewencyjnych ochrony 

przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ratow-

nictwa: 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-

żarnej w Prudniku realizowała zadania: 

 w ramach egzekwowania opracowania pla-

nów ewakuacji w placówkach oświatowych  

i innych obiektach użyteczności publicznej - do-

konano sprawdzenia instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego w dwunastu placówkach oświato-

wych, w których stwierdzono osiem przypadków 

braku aktualnych instrukcji. Przeprowadzono kon-

trolę czterech obiektów wypoczynku dzieci i mło-

dzieży. W wyniku tych kontroli stwierdzono nie-

prawidłowości w zakresie ewakuacji, wyposaże-

nia w gaśnicę oraz nieprawidłowości związane  

z instalacją użytkową. W powyższych przypad-

kach z powodu naruszenia przepisów przeciwpo-

żarowych wystawiono decyzje administracyjne, 

 w ramach prowadzenia kontroli w obiektach na 

podstawie oceny zagrożeń – przeprowadzono na 

terenie powiatu czynności kontrolno-rozpoznawcze 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w wyniku 

których stwierdzono 220 nieprawidłowości, 

 w ramach organizowania szkolenia i dosko-

nalenia pożarniczego – odbyło się szkolenie stra-

żaków ratowników OSP część I (163 strażaków 

OSP z terenu powiatu), próba ciężka w komorze 

dymowej (44 strażaków PSP oraz 16 strażaków 

OSP), szkolenie uzupełniające strażaka jednostki 

ochrony przeciwpożarowej (2 strażaków PSP), 

szkolenie w zakresie obsługi podestów rucho-

mych samojezdnych (6 strażaków PSP), uzyska-

nie uprawnień do konserwacji podestów rucho-

mych samojezdnych (2 strażaków PSP). Ponadto 

w ramach zajęć na Opolskiej Akademii Komunika-

cji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego strażacy z Komendy Powiatowej PSP  

w Prudniku uczestniczą w zajęciach z zakresu 

języka angielskiego, zarządzania zasobami ludz-

kimi z elementami prawa pracy, public relations  

i komunikacji interpersonalnej z negocjacjami  

(9 osób), 

 zorganizowany został wspólnie ze Staro-

stwem Powiatowym w Prudniku Ogólnopolski 

Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz XI edycja Ogól-

nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci  

i młodzieży pod hasłem: „Klęska – powódź czy 

huragan – straż pożarna ci pomaga” 

  w ramach programu „Razem bezpieczniej”, 

wspólnie z Komendą Powiatową Policji oraz Har-

cerską Grupą Ratowników Medycznych ZHP 

przeprowadzono cykl spotkań szkoleniowych, 

obejmujący klasy od 4 do 6 w szkołach podsta-

wowych. Przeprowadzono szereg ćwiczeń  

w zakresie rozwinięć taktycznych z grupą harce-

rzy z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Prudniku. 

Celem spotkań było aktywizowanie zaintereso-

wań młodzieży. Zwieńczeniem przeprowadzonych 

ćwiczeń był udział harcerskiej drużyny w Gmin-

nych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Mosz-

czance; 

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa sanitar-

nego: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Prudniku: 

 na bieżąco sprawował zapobiegawczy i bie-

żący nadzór sanitarny w zakresie ochrony zdro-

wia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem 

szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz 

zapobiegał powstawaniu chorób zakaźnych i za-

wodowych, 

 nie odnotowano zdarzeń mogących stanowić 

zagrożenie dla ludności takich jak np. otrzymanie 

przesyłki niebezpiecznej lub stwierdzenie choroby 

zakaźnej szczególnie niebezpiecznej, 

 w okresie od lipca do grudnia 2009 r. pla-

cówki służby zdrowia zgłosiły 8 przypadków po-

dejrzeń zachorowań na grypę wywołaną nowym 

wirusem A/H1N1 oraz 1 potwierdzony przypadek 

zachorowania na grypę wywołaną nowym wiru-

sem A/H1N1; 

- w zakresie poprawy bezpieczeństwa wetery-

naryjnego: 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Prudniku: 

 przeprowadzał monitoring oraz rejestrację 

chorób zakaźnych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Na terenie powiatu prudnickiego nie 

stwierdzono przypadków wystąpienia chorób 

zakaźnych i zaraźliwych zwierząt. Stwierdzono 

wystąpienie czynników zoonotycznych – drobno-

ustrojów z grupy Salmonella bez wystąpienia 

objawów klinicznych. Przeprowadzono obserwa-

cje psów podejrzanych o wściekliznę z wynikiem 

negatywnym, 

 w zakresie monitoringu środków spożywczych 

pochodzenia zwierzęcego oraz kontroli prawidłowo-

ści obrotu środkami spożywczymi pochodzenia 

zwierzęcego – nie stwierdzono przypadków stwa-

rzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

 w zakresie nadzoru nad obrotem i produkcją 

pasz nie stwierdzono przypadków stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, 

 prowadzono stałą współpracę zgodnie z poro-

zumieniem zawartym pomiędzy Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Prudniku i Powiatową 

Inspekcją Weterynaryjną w Prudniku w zakresie 

wystąpienia przypadków zagrożeń mających wpływ 

na bezpieczeństwo zdrowotne ludzi,  

 prowadzono współpracę z organami samo-

rządu terytorialnego – gminami – zwłaszcza  
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w zakresie eliminowania przypadków wystąpienia 

naruszenia dobrostanu zwierząt oraz zagrożeń ze 

strony zwierząt w każdym aspekcie tzn. fizyczne-

go zagrożenia, stanu zdrowotnego, warunków 

utrzymania oraz prawidłowości opieki;  

- w zakresie zabezpieczenia infrastruktury po-

wiatu: 

 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlane-

go w powiecie prudnickim przeprowadził 225 

kontroli terenowych, w tym m.in. 106 kontroli 

dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, 

98 kontroli prowadzonych budów lub wykony-

wanych robót budowlanych, 21 kontroli obo-

wiązkowych poprzedzających wydanie pozwole-

nia na użytkowanie obiektów budowlanych, któ-

rych budowy zostały zakończone. W 79 przypad-

kach w wyniku ustaleń dokonanych w trakcie 

kontroli stwierdzono występowanie nieprawidło-

wości polegających na rozpoczęciu robót budow-

lanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłosze-

nia, dokonaniu w trakcie budowy lub robót od-

stępstwa od zatwierdzonego projektu budowla-

nego, niewłaściwym utrzymaniu istniejących 

obiektów budowlanych oraz niepoddawaniu użyt-

kowanych obiektów wymaganym kontrolom 

okresowym. W konsekwencji stwierdzenia po-

wyższych nieprawidłowości stanowiących prze-

stępstwo lub wykroczenie, w świetle przepisów 

karnych ustawy – Prawo budowlane, stosownie 

do rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości 

wszczęto 41 postępowań administracyjnych oraz 

nałożono 16 grzywien w formie mandatów kar-

nych na łączną kwotę 2.020,00 zł. Każdorazowo 

podczas wykonywania czynności kontrolnych 

oraz w toku prowadzonych postępowań, w celu 

propagowania i poprawy znajomości przepisów 

Prawa budowlanego, a tym samym w celu zapo-

biegania przestępczości w tym zakresie, inwesto-

rzy, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych 

oraz osoby będące stronami postępowań zostały 

zapoznane z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego, a także konsekwencjami nieprze-

strzegania tego prawa. Pomimo występowania na 

terenie powiatu prudnickiego znacznej ilości 

obiektów budowlanych, znajdujących się w nie-

odpowiednim stanie technicznym, w 2009 r. nie 

wystąpiły zdarzenia o znamionach katastrofy bu-

dowlanej.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że podjęte  

w 2009 roku działania Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku w powiecie prudnickim oraz zadania 

związane z realizacją „Powiatowego Programu Za-

pobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpie-

czeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 

2008 - 2010” dały podstawę do aktywizacji dzia-

łalności służb, inspekcji i straży oraz przyczyniły się 

do wzrostu świadomości społecznej w zakresie 

różnorodnych zagrożeń i sposobów ich eliminowa-

nia, a więc miały niezaprzeczalny wpływ na wzrost 

bezpieczeństwa publicznego obywateli w powiecie 

prudnickim. 

 

Starosta 

Radosław Roszkowski 
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