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Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622; z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121 poz. 770; z 2000 r.
Nr 22, poz. 272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 73 poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz.
1458), Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala, co nastêpuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania porz¹dku i czystoœci na terenie
Gminy G³ucho³azy wprowadza siê do stosowania na zasadzie
powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów gminnych niniejszy
Regulamin dotycz¹cy zasad i sposobu gromadzenia, usuwania
i unieszkodliwiania odpadów sta³ych i p³ynnych oraz utrzymania w³a-
œciwego stanu porz¹dku i czystoœci, zwany dalej Regulaminem.

§ 2. Regulamin obowi¹zuje:
1)  w³aœcicieli, wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników i zarz¹dców
-  nieruchomoœci,
-  lokali mieszkaniowych,
-  lokali i obiektów handlowych, gastronomicznych, maga-

zynowych, us³ugowych itp.,
-  nieruchomoœci i obiektów przeznaczonych na cele u¿y-

tecznoœci publicznej,
-  dróg
zwanych dalej u¿ytkownikami nieruchomoœci;
2)  jednostki wywozowe;
3)  eksploatatorów wysypisk i punktów zlewnych œcieków.

§ 3. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ od-

pady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach;
2) odpadach wielkogabarytowych - nale¿y przez to rozu-

mieæ odpady, które nie mog¹ byæ swobodnie umieszczane
w typowych pojemnikach ze wzglêdu na swoje rozmiary lub
masê, np. stare meble, wózki dzieciêce, sprzêt gospodarstwa
domowego, deski, gruz, itp.;

3) surowcach wtórnych - nale¿y przez to rozumieæ czêœci
wyselekcjonowane z odpadów komunalnych nadaj¹ce siê do
gospodarczego wykorzystania, a w szczególnoœci opakowania
z papieru, tektury, metalu, tworzyw sztucznych itp.;

4) odpadach komunalnych ciek³ych - nale¿y przez to ro-
zumieæ odchody b¹dŸ zu¿yte wody gospodarcze lub ich miesza-
ninê, pochodz¹ce z gospodarstw domowych, gromadzone
w zbiornikach bezodp³ywowych (szambach) lub odprowadza-
nych do kanalizacji miejskiej lub lokalnej;

5) odpadach biodegradowalnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztleno-
wemu przy udziale mikroorganizmów;
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6) odpadach medycznych - nale¿y rozumieæ odpady po-
chodz¹ce z przychodni, gabinetów lekarskich i weterynaryjnych,
bêd¹ce w kontakcie z wydzielinami lub czêœciami cia³, np.: krew,
osocze, mocz, opatrunki, strzykawki, opakowania farmaceuty-
ków, które wymagaj¹ oddzielnego zbierania i unieszkodliwiania
z powodu zagro¿enia;

7) odpadach przemys³owych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady sta³e i ciek³e powstaj¹ce w zak³adach produkcyjnych
w wyniku procesów technologicznych lub odpady pou¿ytkowe,
tj. zu¿yte materia³y i produkty, narzêdzia, aparatura, zu¿yte oleje
i emulsje, pozosta³oœæ procesów galwanizatorskich, œcinki, wióry
metali oraz inne, których sk³ad chemiczny i morfologiczny zagra-
¿a ska¿eniem i zaka¿eniem œrodowiska i z tego powodu wyma-
gaj¹ osobnego gromadzenia, usuwania i zagospodarowania;

8) odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
te odpady, które ze wzglêdu na swoje pochodzenie, sk³ad che-
miczny, biologiczny, inne w³aœciwoœci i okolicznoœci stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo dla œrodowiska;

9)  sk³adowisko odpadów - nale¿y przez to rozumieæ wy-
znaczone miejsce do unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
spe³niaj¹ce odpowiednie warunki i wymagania budowlane,
technologiczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony
œrodowiska naturalnego i bezpieczeñstwa ludzi;

10)  jednostki wywozowe - nale¿y przez to rozumieæ
jednostki organizacyjne, spó³ki prawa handlowego z udzia³em Gmi-
ny lub inne podmioty posiadaj¹ce zezwolenie Burmistrza, prowadz¹-
ce dzia³alnoœæ w zakresie usuwania odpadów komunalnych;

11) eksploatatorzy sk³adowisk odpadów i punktów zlew-
nych - nale¿y przez to rozumieæ miejskie jednostki organizacyj-
ne spó³ki prawa handlowego z udzia³em Gminy lub inne pod-
mioty posiadaj¹ce zezwolenie Burmistrza, prowadz¹ce dzia³al-
noœæ w zakresie usuwania odpadów komunalnych;

12) pas drogowy - nale¿y przez to rozumieæ wydzielony
pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów i ruchu
pieszych wraz z le¿¹cymi w jego granicach obiektami in¿ynier-
skimi, placami, zatokami postojowymi, znajduj¹cymi siê w wy-
dzielonym pasie terenu chodnikami, œcie¿kami rowerowymi,
trawnikami, drzewami i krzewami oraz urz¹dzeniami technicz-
nymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

13) zwierzêta domowe - nale¿y przez to rozumieæ psy
i koty, których wiek przekracza 1 rok;

14) zwierzêta gospodarskie - nale¿y przez to rozumieæ
konie, byd³o, owce, kozy, trzodê chlewn¹, króliki, drób itp.;

II. Gromadzenie i wywóz odpadów sta³ych

§ 4. U¿ytkownicy nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia nieruchomoœci w urz¹dzenia do groma-

dzenia odpadów;

ZARZ¥DZENIE
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samorz¹dowych w 2006 r.........................................................................................................................................1069
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2) selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów
z uwzglêdnieniem surowców wtórnych, odpadów biodegrado-
walnych, wielkogabarytowych oraz zu¿ytego sprzêtu elektrycz-
nego i elektronicznego;

3) utrzymania w³asnych miejsc gromadzenia w nale¿ytym
stanie sanitarnym i technicznym.

§ 5. U¿ytkownicy nieruchomoœci, maj¹ obowi¹zek:
1) zawarcia umowy z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz od-

padów komunalnych sta³ych;
2) przechowywania przez okres 1 roku dokumentów

stwierdzaj¹cych regulowanie nale¿noœci za wykonane us³ugi;
3) okazywania wyszczególnionych w pkt 1 i 2 dokumentów

na ¿¹danie funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej i upowa¿nionych do
tego przez Burmistrza osób.

§ 6. Zakazuje siê u¿ytkownikom nieruchomoœci spalania,
zakopywania do gruntu i wysypywania do zbiorników wodnych
oraz na powierzchni ziemi odpadów komunalnych sta³ych.

§ 7.1. W przypadku, gdy u¿ytkownicy nieruchomoœci nie
udokumentuj¹ korzystania z us³ug gminnych jednostek organi-
zacyjnych lub podmiotów posiadaj¹cych zezwolenie, obowi¹zek
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje
Gmina, pobieraj¹c od tych u¿ytkowników nieruchomoœci op³aty.

2. Stawki op³at, o których mowa w ust. 1, ustala Rada Miejska.

§ 8. Zarz¹dcy nieruchomoœci wielomieszkaniowych usta-
laj¹ wewnêtrzne zasady utrzymania porz¹dku i czystoœci i rozli-
czaj¹ siê z kosztów z lokatorami we w³asnym zakresie.

§ 9.1.  Z obowi¹zków zawartych w § 4 i 5 zwolnieni s¹
u¿ytkownicy niezabudowanych dzia³ek budowlanych do czasu
rozpoczêcia budowy pod warunkiem, ¿e na dzia³ce tej nie jest
prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza lub inna powoduj¹ca po-
wstawanie odpadów.

2. U¿ytkownicy niezabudowanych dzia³ek s¹ zobowi¹zani
do utrzymania czystoœci.

§ 10.1. U¿ytkownicy nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do za-
warcia umowy z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz odpadów sta-
³ych w terminie dwóch tygodni od dnia powstania obowi¹zku.

2.  W przypadku zmiany u¿ytkownika nieruchomoœci, nowy
u¿ytkownik zobowi¹zany jest do wykonania obowi¹zku okreœlo-
nego w ust. 1 w terminie dwóch tygodni od daty objêcia nieru-
chomoœci w u¿ytkowanie.

§ 11. U¿ytkownicy nieruchomoœci niezbêdne dane do zawarcia
umowy z jednostk¹ wywozow¹ zg³aszaj¹ w formie pisemnej.

§ 12. U¿ytkownicy nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do udzie-
lania informacji zwi¹zanych z wytwarzaniem odpadów komu-
nalnych funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej i pracownikom Urzêdu
Miejskiego posiadaj¹cym stosowne upowa¿nienie Burmistrza.

III. Normatywna minimalna tygodniowa objêtoœæ odpa-
dów komunalnych dla obliczenia pojemnoœci urz¹dzeñ do gro-
madzenia odpadów

§13.1. Ustala siê normatywn¹ tygodniow¹ objêtoœæ od-
padów komunalnych:

a) dla lokali mieszkalnych - 20 l na jednego mieszkañca,
b) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na

jedno ³ó¿ko,
c) dla szkó³ wszelkiego typu - 5 l na jedn¹ osobê (uczeñ,

personel),
d) dla przedszkoli i ¿³obków  - 2 l na jedn¹ osobê (dziecko,

personel),

e) dla jad³odajni, barów, restauracji i innych sta³ych obiek-
tów gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

f) dla ulicznych punktów ma³ej gastronomii - normê nale¿y
ustaliæ indywidualnie lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik 110 l,

g) dla lokali handlowych - na ka¿de rozpoczête 10 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej lokalu (³¹cznie ze wszystkimi pomieszcze-
niami przynale¿nymi), lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik 110 l -
zgodnie z poni¿szym:

a) bran¿y spo¿ywczej i innej po³¹czonej ze spo¿ywcz¹ - 50 l,
b) innych ni¿ wymienione w lit. a - 25 l,
h) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na ka¿dego

zatrudnionego pracownika, lecz nie mniej ni¿ jeden pojemnik 110 l,
i) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i przemys³owych,

urzêdów, biur itp. - 110 l na ka¿d¹ dziesi¹tkê zatrudnionych osób.
2. Dopuszcza siê indywidualne ustalenie normatywnej

minimalnej tygodniowej objêtoœci odpadów komunalnych dla
obiektów nietypowych lub nieobjêtych przepisami ust. 1.

3. Indywidualnego ustalenia normatywnej minimalnej ty-
godniowej objêtoœci odpadów, o których mowa w ust. 2, dokonuje
upowa¿niony przez Burmistrza pracownik Urzêdu Miejskiego.

4. Wielkoœci normatywne okreœlone w punktach od 1 do 3
nie stanowi¹ podstawy naliczania op³at za wywóz odpadów sta-
³ych komunalnych.

§ 14. Iloœæ pojemników i ich pojemnoœæ powinny byæ wy-
starczaj¹ce do zapewnienia prawid³owego gromadzenia odpa-
dów z uwzglêdnieniem czêstotliwoœci ich wywozu.

IV. Urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych

§ 15.1. Na ka¿dej nieruchomoœci musi byæ co najmniej
jeden pojemnik sta³y na stela¿u o pojemnoœci min. 100 litrów,
z zastrze¿eniem ust. 2, ust. 3 i § 22.

2. Na nieruchomoœci zwi¹zanej z budynkiem, wielomiesz-
kaniowym powinien byæ co najmniej jeden pojemnik sta³y
o pojemnoœci 1100 litrów.

3. Na nieruchomoœci stanowi¹cej budynek jednorodzinny
mog¹ byæ stosowane worki o pojemnoœci do 60 l, z tym, ¿e
miejsce magazynowania zape³nionych worków musi spe³niaæ
warunki bezpiecznego przechowywania.

§ 16. Objêtoœæ ³¹czna urz¹dzeñ do gromadzenia powinna
byæ co najmniej równa iloczynowi liczby mieszkañców z nich
korzystaj¹cych czy te¿ innych przeliczników i normatywnej mini-
malnej iloœci odpadów, okreœlonej w § 13.

§ 17.1. Dla budynków wielomieszkaniowych nale¿y usta-
wiæ co najmniej pojemnik 1100 l na ka¿de 12 lokali mieszkal-
nych, z uwzglêdnieniem § 15 ust. 2. Je¿eli z dzielenia iloœci loka-
li mieszkalnych w budynku przez 12 pozostaje reszta wiêksza
ni¿ 6, to nale¿y ustawiæ dodatkowy pojemnik 1100 l. Zamiennie
mo¿na stosowaæ kontenery 7 m3 w iloœci co najmniej 1 na 70
mieszkañ.

2. Niezale¿nie od wyposa¿enia okreœlonego w § 17 ust. 1,
mieszkañcy s¹ zobowi¹zani do zbierania odpadów w worki do-
starczone przez firmê wywozow¹.

§ 18. Dozwolone jest wspólne korzystanie z pojemników
ustawionych razem przez dwóch i wiêcej u¿ytkowników s¹siednich
nieruchomoœci. Obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca ze wspól-
nego korzystania z pojemników ci¹¿¹ solidarnie na u¿ytkownikach.

§ 19. Je¿eli ju¿ u¿ywane urz¹dzenia nie wystarczaj¹ dla
przyjêcia odpadów, u¿ytkownik nieruchomoœci ma obowi¹zek
pozyskania dodatkowych.

§ 20.1. Urz¹dzenia na odpady winny byæ ustawione w miej-
scach, którymi mog¹ byæ:
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a) zadaszone os³ony lub pomieszczenia ze œcianami pe³-
nymi b¹dŸ a¿urowymi,

b) wyodrêbnione pomieszczenia w przyziemiu budynków
z bezpoœrednim wyjœciem na zewn¹trz, zaopatrzonym w daszek
o wysiêgu co najmniej 1 m, maj¹ce œciany i pod³ogi zmywalne,
punkt czerpalny wody, kratkê œciekow¹, wentylacjê grawitacyjn¹
oraz sztuczne oœwietlenie,

c) utwardzone place, w przypadku pojemników z zamyka-
nymi klapami i pokrywami.

2. Miêdzy wejœciami do pomieszczeñ lub placami, o któ-
rych mowa w ust. 1, a miejscem dojazdu samochodów wywo¿¹-
cych odpady powinno byæ utwardzone dojœcie.

3. Pojemniki ustawione na terenach zabudowy wielomiesz-
kaniowej powinny byæ dostêpne dla osób niepe³nosprawnych.

§ 21.1. Odleg³oœæ zadaszonych os³on lub pomieszczeñ
z odpadami, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, powinna wynosiæ
co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od grani-
cy z s¹siedni¹ dzia³k¹. Zachowanie odleg³oœci od granicy dzia³ki
nie jest wymagane, je¿eli os³ony lub pomieszczenia stykaj¹ siê
z podobnymi urz¹dzeniami na dzia³ce s¹siedniej.

2. W wypadku przebudowy lub modernizacji istniej¹cej za-
budowy odleg³oœci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ pomniej-
szone, jednak nie wiêcej ni¿ o po³owê, po uzyskaniu opinii Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza siê zmniejszenie
odleg³oœci okreœlonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy
dzia³ki do 2 m, a tak¿e sytuowanie zadaszonych os³on i pomieszczeñ
na granicy dzia³ek, je¿eli stykaj¹ siê one z podobnymi urz¹dzeniami na
dzia³ce s¹siedniej lub przy linii rozgraniczaj¹cej od strony ulicy.

§ 22. W³aœciciele nieruchomoœci mog¹ organiczn¹ czêœæ odpa-
dów kompostowaæ na terenie posiadanej nieruchomoœci. Kompo-
stowanie odpadów nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoœci zapachowych dla
innych osób ani powodowaæ zanieczyszczenia s¹siednich dzia³ek.

§ 23. Przygotowanie miejsca ustawienia pojemników i wor-
ków oraz ich utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym i tech-
nicznym nale¿y do u¿ytkownika nieruchomoœci.

§ 24. Klapy i pokrywy pojemników powinny byæ stale za-
mkniête, a worki zawi¹zane.

§ 25. Zabrania siê wrzucania do pojemników i worków na
odpady m.in.:

1) œniegu i lodu,
2) parz¹cego popio³u i ¿u¿lu,
3) substancji ¿r¹cych, toksycznych i wybuchowych,
4) przepracowanych olejów i smarów,
5) zu¿ytych baterii i akumulatorów,
6) leków i odpadów medycznych,
7) zu¿ytych termometrów rtêciowych,
8) zu¿ytych lamp rtêciowych i œwietlówek.

§ 26. Zabrania siê zagêszczania (ugniatania odpadów) oraz
ich wypalania w pojemnikach.

V. Czêstotliwoœæ i ceny wywozu odpadów komunalnych

§ 27.1. Wywóz odpadów komunalnych odbywa siê, co naj-
mniej raz na dwa tygodnie, wed³ug harmonogramu ustalonego
przez jednostkê wywozow¹.

2. Dopuszcza siê wywóz raz na dwa tygodnie w przypadku doty-
cz¹cym nieruchomoœci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
lub niezabudowanych, na których prowadzona jest budowa.

3. Wywóz surowców wtórnych odbywa siê raz w miesi¹cu.
4. Je¿eli planowany dzieñ wywozu jest dniem œwi¹tecz-

nym, to wywozu nale¿y dokonaæ w dniu poprzedzaj¹cym.

5. Cena za wywóz odpadów komunalnych wynosi mak-
symalnie 6 z³/100 l dla mieszkañców prowadz¹cych selektywn¹
zbiórkê odpadów.

6. Cena za wywóz odpadów komunalnych wynosi mak-
symalnie 12 z³/100 l dla mieszkañców nieprowadz¹cych se-
lektywnej zbiórki odpadów.

7. Warunek prowadzenia selektywnej zbiórki uwa¿a siê
za spe³niony, jeœli iloœæ zebranych selektywnie surowców wtór-
nych wynosi 10 l/mieszkañca na miesi¹c.

VI. Odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny

§ 28.1. Odpady wielkogabarytowe oraz zu¿yty sprzêt elek-
tryczny i elektroniczny winny byæ gromadzone w wydzielonym
miejscu na terenie nieruchomoœci w sposób nieutrudniaj¹cy
korzystania z nieruchomoœci przez osoby do tego upowa¿nione.

2. Czêstotliwoœæ wywozu odpadów wielkogabarytowych
oraz zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego ustala
siê raz na kwarta³, wed³ug harmonogramu ustalonego przez
jednostkê wywozow¹.

3.  Wywóz odpadów komunalnych du¿ych mo¿e byæ tak¿e
realizowany na podstawie zg³oszenia u¿ytkownika nierucho-
moœci. Wywóz powinien nast¹piæ w terminie uzgodnionym, lecz
nie d³u¿szym ni¿ 7 dni.

§ 29.1. Odpady wielkogabarytowe maj¹ce charakter u¿yt-
kowy, a zbêdne w gospodarstwach domowych, mog¹ byæ wy-
stawione przez u¿ytkowników nieruchomoœci do bezp³atnego
odbioru przez innych mieszkañców.

2. Wystawienie odbywa siê w wyznaczanych przez Urz¹d
Miejski dniach.

3. W godzinach popo³udniowych w dniu wystawienia wy-
znaczona przez Burmistrza jednostka wywozowa dokonuje
odbioru odpadów (niewykorzystanych).

4. Zebrane przez jednostkê wywozow¹ odpady s¹ gro-
madzone w wyznaczonym przez Urz¹d Miejski miejscu (do po-
brania przez mieszkañców) lub wywo¿one na wysypisko po
odzyskaniu surowców wtórnych.

VII. Selektywna zbiórka odpadów

§ 30. Mieszkañcy Gminy i u¿ytkownicy nieruchomoœci
maj¹ obowi¹zek selektywnego gromadzenia odpadów.

§ 31.1 Firmy wywozowe maj¹ obowi¹zek bezp³atnie wy-
posa¿yæ obs³ugiwan¹ nieruchomoœæ w worki lub pojemniki
umo¿liwiaj¹ce selektywn¹ zbiórkê, umo¿liwiaj¹c wype³nienie
zapisów ust. 2

2. Mieszkañcy maj¹ obowi¹zek selektywnego gromadze-
nia odpadów z podzia³em na:

- surowce wtórne,
- odpady wielkogabarytowe, zgodnie z zapisami okreœlo-

nymi w par. 27 i 28,
- odpady niebezpieczne,
- zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny,
- odpady biodegradowalne.
3. Odpady wielkogabarytowe, zu¿yty sprzêt elektryczny

i elektroniczny, niebezpieczne i zielone z odpadów komunal-
nych mog¹ byæ dostarczane:

- na sk³adowisko odpadów,
- do firm i instytucji zobowi¹zanych do ich przyjmowania

(apteki, sklepy motoryzacyjne itp.),
- lub usuwane do specjalnie oznakowanych, ogólnodo-

stêpnych pojemników.
4. Bezp³atny wywóz odpadów niebezpiecznych, wydzielo-

nych z komunalnych, jest realizowany co najmniej 2 razy w roku
wed³ug harmonogramu ustalonego przez jednostkê wywozow¹
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§ 32. Mieszkañcy Gminy, przy selektywnym gromadzeniu
i segregacji odpadów, mog¹ bezp³atnie korzystaæ z pojemników
odpowiednio oznakowanych i pokolorowanych ustawionych przez
Urz¹d Miejski.

§ 33. Do segregacji surowców wtórnych z odpadów u¿yt-
kownicy nieruchomoœci mog¹ wykorzystywaæ tylko worki dostar-
czone przez firmê wywozow¹.

§ 34. Wywóz surowców wtórnych uzyskanych podczas se-
gregacji odpadów przez u¿ytkowników nieruchomoœci odbywa siê
bezp³atnie, a firmy wywozowe stwarzaj¹ system umo¿liwiaj¹cy obni-
¿enie op³aty za odbiór odpadów zale¿ny od efektów segregacji.

§ 35.1. Urz¹d Miejski jest zobowi¹zany prowadziæ dzia³a-
nia edukacyjne w zakresie segregacji odpadów.

2. W kampaniê edukacyjn¹ powinny byæ w³¹czone ró¿ne
jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, kluby, a przede wszyst-
kim szko³y.

§ 36. Urz¹d Miejski powinien udzielaæ pomocy organizacyjnej
w podejmowaniu dzia³añ polegaj¹cych na zbiórce i przetwarzaniu
odpadów nadaj¹cych siê do gospodarczego wykorzystania.

VIII. Odpady niebezpieczne, przemys³owe i medyczne

§ 37. Odpady niebezpieczne przemys³owe i medyczne pod-
legaj¹ obowi¹zkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi
i unieszkodliwianiu wed³ug zasad i wymogów okreœlonych od-
dzielnymi przepisami.

IX. Gromadzenie i wywóz odpadów p³ynnych (œcieków)

§ 38.1. Nieruchomoœci zabudowane budynkami miesz-
kalnymi lub wykorzystywane na cele dzia³alnoœci gospodarczej
i nieprzy³¹czone do sieci kanalizacyjnej miejskiej lub lokalnej
musz¹ byæ wyposa¿one w szczelne bezodp³ywowe zbiorniki
(szamba) przeznaczone do gromadzenia œcieków.

2. Lokalizacjê, wymagania techniczne, warunki budowy
i eksploatacji zbiorników okreœlaj¹ stosowne przepisy.

§ 39. Zobowi¹zuje siê u¿ytkowników nieruchomoœci, o któ-
rych mowa w § 38, do systematycznego opró¿niania zbiorników
do gromadzenia œcieków (szamb) i niedopuszczania do ich prze-
pe³nienia i wylewania œcieków na powierzchniê ziemi.

§ 40. Zobowi¹zuje siê u¿ytkowników nieruchomoœci do:
1) zawarcia z jednostk¹ wywozow¹ umowy na wywóz od-

padów p³ynnych,
2) przechowywania przez okres 1 roku dokumentów stwier-

dzaj¹cych regulowanie nale¿noœci za wykonywane us³ugi,
3) okazywania wyszczególnionych w pkt 1 i 2 dokumentów

na ¿¹danie funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej i upowa¿nionych do
tego przez Burmistrza osób.

§ 41. Zakazuje siê u¿ytkownikom nieruchomoœci wylewania
(wypuszczania) œcieków do rowów, zbiorników wodnych i gruntu.

§ 42. U¿ytkownicy nieruchomoœci niezbêdne dane do zawarcia
umowy z jednostk¹ wywozow¹ zg³aszaj¹ w formie pisemnej.

§ 43. Zwalnia siê z obowi¹zków okreœlonych w § 40 u¿yt-
kowników nieruchomoœci posiadaj¹cych lokalne oczyszczalnie
œcieków, spe³niaj¹ce okreœlone wymagania. Zwolnienie mo¿e
byæ udzielone przez Burmistrza na wniosek u¿ytkownika, po przed-
stawieniu pozwolenia wodno - prawnego na eksploatacjê oczysz-
czalni œcieków.

§ 44. Kontrola stanu sanitarnego i technicznego zbiorni-
ków (szamb) i oczyszczalni lokalnych bêdzie przeprowadzana
przez upowa¿nionych przez Burmistrza pracowników Urzêdu
Miejskiego. Kontroluj¹cy dokonuj¹ protokolarnego opisu stanu
istniej¹cego i w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci
w u¿ytkowaniu i stanie technicznym podadz¹ zalecenia w celu
ich usuniêcia i okreœl¹ termin realizacji.

X. Miejsce wywozu odpadów

§ 45. Odpady sta³e s¹ wywo¿one na najbli¿sze wskazane
sk³adowisko.

XI. Obowi¹zki jednostek wywozowych

§ 46. Jednostki wywozowe powinny posiadaæ specjali-
styczny sprzêt do odbioru i wywozu odpadów.

§ 47. Jednostki wywozowe zobowi¹zane s¹ do przestrze-
gania zasad niniejszego regulaminu, a zw³aszcza:

1) zasad lokalizacji pojemników, odbioru transportu i wy-
wozu odpadów komunalnych,

2) wywo¿enia odpadów komunalnych na wyznaczone sk³a-
dowiska i punkty zlewne,

3) zawierania umów z u¿ytkownikami nieruchomoœci i po-
twierdzanie wykonania us³ugi.

§ 48. Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z nierucho-
moœci i z pojemników ulicznych (koszy) mo¿e odbywaæ siê wy-
³¹cznie w godzinach pomiêdzy 600 a 2200.

XII. Utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie ulic, pla-
ców (terenów) przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 49. U¿ytkownicy nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do
oczyszczania ze œniegu i lodu oraz b³ota i innych zanieczyszczeñ
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. Maj¹ tak¿e obo-
wi¹zek likwidowania ich œliskoœci.

§ 50. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze œnie-
gu i lodu oraz usuwanie odpadów komunalnych nale¿y do obo-
wi¹zków jednostek u¿ytkuj¹cych.

§ 51. Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku oraz
oczyszczania ze œniegu i lodu, a tak¿e likwidowania œliskoœci
w pasie drogowym (pasie ulicznym), z wyj¹tkiem zakresu wy-
mienionego w § 49 i § 50 nale¿y do zarz¹dcy drogi (ulicy).

§ 52. Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku na tere-
nie placów (terenów) publicznych nale¿y do Urzêdu Gminy.

§ 53. Na drogach publicznych (ulicach) w pe³ni urz¹dzonych,
posiadaj¹cych jezdniê utwardzon¹ i chodniki, zarz¹dca drogi jest zo-
bowi¹zany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (kosze
uliczne) po obu stronach. Odleg³oœæ pomiêdzy pojemnikami (po jed-
nej stronie) nie powinna byæ wiêksza ni¿ 100 m. Przed ustawieniem
pojemników nale¿y uzgodniæ kszta³t, wielkoœæ i kolor z Urzêdem Miej-
skim.

§ 54. Obowi¹zek utrzymania i pielêgnacji zieleni w pasie
drogowym ulicy nale¿y do zarz¹dcy drogi. Dotyczy to równie¿
usuwania pozosta³oœci organicznych.

§ 55. Zabrania siê niszczenia lub uszkadzania roœlinnoœci
w parkach i na zieleñcach przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
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§ 56. Œnieg i lód usuwane z jezdni dróg (ulic) powinny byæ
u³o¿one wzd³u¿ krawê¿ników przy chodnikach i na poboczu -
w przypadku braku chodników.

§ 57. Œnieg i lód wczeœniej spryzmowane powinny byæ wy-
wo¿one przez zarz¹dcê drogi. W pierwszej kolejnoœci powinny
byæ usuniête z wyznaczonych miejsc postojowych i z miejsc,
w których jest zagro¿one bezpieczeñstwo ruchu.

§ 58. Œnieg i lód zebrane z chodników powinny byæ spry-
zmowane na chodniku przy krawê¿niku jezdni z pozostawieniem
wolnego przejœcia dla pieszych. Wywóz nale¿y do zarz¹dcy drogi.

§ 59. Prace zwi¹zane z usuwaniem œniegu i lodu powinny
byæ prowadzone w sposób zapewniaj¹cy ochronê terenów ziele-
ni ze szczególnym uwzglêdnieniem drzew i krzewów.

§ 60. U¿ytkownicy nieruchomoœci, których obiekty budowla-
ne s¹ usytuowane bezpoœrednio przy ci¹gach komunikacyjnych,
zobowi¹zani s¹ do usuwania z dachów i gzymsów sopli lodo-
wych i zwisów œniegowych, niezw³ocznie po ich pojawieniu siê.

§ 61. U¿ytkownicy nieruchomoœci, w przypadku czasowego
zajêcia chodnika, placu, terenu publicznego itp. na z³o¿enie opa-
³u, s¹ zobowi¹zani do bezzw³ocznego jego uprz¹tniêcia i oczysz-
czenia miejsca tymczasowego z³o¿enia.

XIII. Zasady utrzymania zwierz¹t domowych

§ 62.1. Osoby utrzymuj¹ce psy s¹ zobowi¹zane do ich ozna-
czenia odpowiednimi znaczkami lub identyfikatorami.

2. Oznaczenie jest obowi¹zkowe w przypadku przebywania
psów poza ich sta³ym miejscem pobytu.

3. Znaczki lub identyfikatory s¹ wydawane przez Urz¹d Miej-
ski w zwi¹zku z ewidencj¹ psów do celów wymiaru podatku od
posiadania psów.

§ 63. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny
byæ lokalizowane w sposób i miejscu niemaj¹cym niekorzystne-
go wp³ywu na najbli¿sze otoczenie.

§ 64. Zabrania siê puszczania psa luzem bez nadzoru oso-
by opiekuj¹cej siê nim.

§ 65. Osoby utrzymuj¹ce psy s¹ zobowi¹zane do dopilno-
wania, a¿eby nie niszczy³y i nie dewastowa³y otoczenia. Winny
one usuwaæ ekskrementy i inne zanieczyszczenia pozostawione
przez psy w miejscach przeznaczonych do powszechnego u¿ytku
(ulice, place, parki, zieleñce itp.).

§ 66. Obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz przebywania psów
w miejscach zabaw dzieci (place zabaw), ze szczególnym uwzglêd-
nieniem piaskownic.

§ 67.1. Psy przebywaj¹ce bez opieki poza miejscem ich
sta³ego pobytu bêd¹ podlega³y wy³apywaniu jako bezdomne.

2. Za od³ów psów bezdomnych jest odpowiedzialny Urz¹d
Miejski.

3. Schwytany pies mo¿e byæ zwrócony w³aœcicielowi po
pokryciu przez niego kosztów jego od³owienia, ewentualnego
transportu do schroniska i przechowywania w schronisku.

XIV. Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej

§ 68.1. Wprowadza siê zakaz:

1) hodowli i chowu zwierz¹t gospodarskich, drobiu, go-
³êbi, królików itp. na terenach osiedli wielorodzinnych, w cen-
trum miasta oraz w zabudowie zwartej,

2) sytuowania pasiek w odleg³oœci mniejszej ni¿ 300 m
od zabudowy mieszkaniowej.

2. Dopuszcza siê hodowlê i chów zwierz¹t gospodar-
skich oraz drobiu, go³êbi, królików itp. w zakresie w³asnych potrzeb
na terenie osiedli domów jednorodzinnych, na obszarach wskaza-
nych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
o ile nie spowoduje to pogorszenie warunków zdrowotnych ludzi,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, przy czym:

1) miejsce przeznaczone do hodowli i chowu zwierz¹t wymie-
nionych w punkcie 1a nale¿y sytuowaæ na zapleczu zabudowy miesz-
kalnej, na ogrodzonym terenie usytuowanym w odleg³oœci nie mniej-
szej ni¿ 5 m od granicy zabudowanej  nieruchomoœci s¹siedniej,

2) dopuszczalna iloœæ zwierz¹t, o których mowa w punk-
cie 1, a hodowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej
nie mo¿e przekroczyæ:

- œwinie     - 1szt,
- kozy         - 3 szt,
- króliki    - 10 szt,
- drób      - 10 szt,
- go³êbie - 10 szt.

§ 69. Hodowlê i chów w zakresie przemys³owym na tere-
nie administracyjnym Gminy dopuszcza siê zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa.

XV. Deratyzacja

§ 70.1. Wprowadza siê na terenie Gminy obowi¹zek prze-
prowadzenia deratyzacji w:

a) budynkach mieszkalnych i pomocniczych,
b) zak³adach ¿ywienia zbiorowego,
c) zak³adach przemys³owych, handlowych, us³ugowych,
d) magazynach,
e) urzêdach i biurach,
f) zak³adach nauczania i wychowania,
g) obiektach s³u¿by zdrowia.
2. Obowi¹zek deratyzacji nak³ada siê na w³aœcicieli, u¿yt-

kowników i zarz¹dców obiektów, wymienionych w ust. 1.

§ 71. Deratyzacjê przeprowadza siê  co najmniej raz
w roku w miesi¹cach luty - marzec lub wrzesieñ - paŸdziernik
i niezw³ocznie w miarê wystêpowania gryzoni.

§ 72. Pad³e w wyniku deratyzacji gryzonie podlegaj¹ na-
tychmiastowemu zniszczeniu przez spalenie.

XVI. Kary za naruszanie Regulaminu

§ 73. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Re-
gulaminie podlega karze zgodnie z przepisami Kodeksu wy-
kroczeñ.

XVII. Przepisy koñcowe

§ 74. Prawo kontroli w zakresie przestrzegania Regula-
minu maj¹ funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej i upowa¿nieni przez
Burmistrza pracownicy Urzêdu Miejskiego.

§ 75. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

§ 76. Traci moc uchwa³a Nr XV/125/04 Rady Miejskiej w G³u-
cho³azach z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie szczegó³owych za-
sad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy G³ucho³azy.
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§ 77. Uchwa³a podlega og³oszeniu przez rozplakatowanie
obwieszczeñ w miejscach publicznych Gminy G³ucho³azy, na ta-
blicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz w prasie lokalnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441)
oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039,
Nr 188, poz. 1840 i Nr 200, poz. 1953; z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,
Nr 169 poz. 1419), Rada Miejska w G³ucho³azach uchwala,
co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XXXVIII/289/05
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/274/05 Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych

§ 1. W za³¹czniku nr 2 - Stawki podatkowe dla pojazdów,
okreœlonych w § 1 ust. 4 uchwa³y - do uchwa³y Nr XXXVII/274/05
Rady Miejskiej w G³ucho³azach z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/ kwotê 1.937,76 z³ zastêpuje siê kwot¹ - 1.936,29 z³,
2/ kwotê 2.548,65 z³ zastêpuje siê kwot¹ - 2.505,15 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ucho³az.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a
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Uchwa³a Nr XLVI/258/05
Rada Gminy w Izbicku

z dnia 12 grudnia 2005 r.

(uchwa³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du  Admnistracyjnego w Opolu)*

w sprawie przyjêcia programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z póŸn. zm.), Rada Gminy w Izbicku postanawia:

§ 1. Przyj¹æ program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie:

Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
oraz pozosta³ymi podmiotami uprawnionymi prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego na rok 2006

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 2. Uznaj¹c dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych za
cenne dope³nienie realizacji zadañ Gminy, Rada Gminy dekla-

ruje wolê kszta³towania wspó³pracy z organizacjami pozarz¹do-
wymi na zasadach partnerstwa, suwerennoœci stron, efektyw-
noœci dzia³ania, uczciwej konkurencji i jawnoœci oraz wyra¿a  in-
tencjê wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w realizacji
zadañ ze sfery publicznej.

Podstawowym celem wspó³pracy jest objêcie nim mo¿li-
wie najszerszych obszarów aktywnoœci obywatelskiej w spo-
³ecznoœci lokalnej oraz, o ile to mo¿liwe, dotarcie do jak najszer-
szego grona odbiorców. Oznaczaæ to bêdzie d¹¿enie do opty-
malnego wykorzystania œrodków bud¿etu Gminy na szeroko ro-
zumiane cele spo³eczne.

Niniejszy  program stanowi element  polityki spo³ecznej
realizowanej ze œrodków finansowych Gminy przy udziale orga-
nizacji pozarz¹dowych.

Ilekroæ w programie bêdzie mowa o organizacjach poza-
rz¹dowych nale¿y przez nie rozumieæ równie¿ inne uprawnione
podmioty okreœlone w art. 3 ust. 3 ustawy o po¿ytku publicznym
i o wolontariacie.

§ 78. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

* / Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opol-
skiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu -
skarga Nr PN.III-KN-0914-19/2006 z dnia 10 marca 2006 r.
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Rozdzia³  II
Formy wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi

§ 3.1. Rada Gminy corocznie uchwa³¹ bud¿etow¹ okreœli
wysokoœæ œrodków przeznaczonych na realizacjê zadañ ze sfery
publicznej przez organizacje pozarz¹dowe.

2. Wysokoœæ œrodków jakie Rada Gminy przeznaczy na reali-
zacjê zadañ Gminy przez organizacje pozarz¹dowe zostanie podana
do wiadomoœci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 4. W celu zapewnienia lepszych warunków dla funkcjo-
nowania organizacji pozarz¹dowych, których terenem dzia³ania
jest obszar Gminy lub ewentualnie obszary innych gmin w za-
kresie realizacji zadañ na rzecz w³asnych obywateli, Rada Gmi-
ny oraz  Wójt bêd¹ wspieraæ ich inicjatywy zmierzaj¹ce do umoc-
nienia organizacji pozarz¹dowych. Gmina udzielaæ bêdzie orga-
nizacjom pozarz¹dowym w ramach posiadanych mo¿liwoœci
wielop³aszczyznowej pomocy oraz wsparcia równie¿ w pozafi-
nansowych formach w szczególnoœci zaœ poprzez:

a) udzielanie pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznacze-
niem na dzia³alnoœæ statutow¹ organizacji pozarz¹dowej, o ile
bêdzie to mo¿liwe,

b) udostêpnianie lokali komunalnych na okolicznoœciowe
spotkania organizacji,

c) informowanie o mo¿liwoœciach pozyskiwania przez or-
ganizacje pozarz¹dowe œrodków finansowych z innych Ÿróde³,

d) organizowanie konsultacji i szkoleñ celem podniesie-
nia sprawnoœci funkcjonowania organizacji pozarz¹dowych,

e) promowanie dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych
zw³aszcza w œrodkach masowego przekazu np. gazecie lokal-
nej oraz na stronach internetowych Gminy,

f) pomoc w uzyskaniu informacji na temat mo¿liwoœci nawi¹za-
nia kontaktów i wspó³pracy pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi,

g) utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej strony
poœwiêconej organizacjom pozarz¹dowym prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ na terenie Gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi

§ 5.1. Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi dotyczy za-
dañ w³asnych Gminy wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.

2. Za priorytetowe obszary zadañ publicznych w roku 2005
Rada Gminy, bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy, jak
równie¿ propozycje przedstawione przez organizacje pozarz¹-
dowe i specyfiki organizacji dzia³alnoœci organizacji pozarz¹do-
wych mog¹ otrzymaæ dotacje z bud¿etu Gminy, w tym w szcze-
gólnoœci na zadania zwi¹zane z:

a) pomoc¹ spo³eczn¹,
b) edukacyjn¹ opiek¹ wychowawcz¹,

c) kultur¹ fizyczn¹, sportem i turystyk¹,
d) kultur¹ i ochron¹ dziedzictwa narodowego,
e) organizacj¹ wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin

dysfunkcyjnych,
f) prowadzeniem dzia³añ profilaktycznych dla dzieci i m³o-

dzie¿y ze œrodowisk patologicznych,
g) dzia³alnoœci¹ terapeutyczn¹ osób uzale¿nionych od al-

koholu i narkotyków.
3. Zadania zaliczane do sfery priorytetów bêd¹ proponowane

do realizacji organizacjom pozarz¹dowym w pierwszej kolejnoœci.

§ 6. Szczegó³owe zasady i tryb zlecania realizacji zadañ
publicznych organizacjom pozarz¹dowym oraz sposób kontroli
i nadzoru nad ich realizacj¹ okreœla ustawa o dzia³alnoœci po¿yt-
ku publicznego i o wolontariacie.

§ 7. Œrodki nierozdysponowane w konkursach lub niewykorzy-
stane przez organizacje pozarz¹dowe, które uzyska³y prawo do ich
wykorzystania, zostan¹ przeznaczone na realizacjê kolejnych zadañ.

§ 8.1. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji organi-
zacja zobowi¹zana jest do natychmiastowego poinformowania
o tym fakcie pracownika Urzêdu Gminy, który koordynuje realiza-
cjê programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.

2. Pracownik ten przyjmuje wszystkie sprawy dotycz¹ce orga-
nizacji pozarz¹dowych oraz udziela odpowiedzi zainteresowanym.

§ 9. Program wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi
uchwalany jest na ka¿dy rok kalendarzowy.

§ 10. Wójt Gminy sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie
z realizacji wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi w termi-
nie do koñca I kwarta³u roku nastêpnego.

§ 11.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz pod-
lega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Izbicku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona
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Uchwa³a Nr XLIII/558/06
Rady Miasta Kêdzierzyn - KoŸle

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle
w czêœci dotycz¹cej cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

z 2003 r. 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) oraz zgodnie ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Kêdzierzyn - KoŸle zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miasta w Kê-
dzierzyn - KoŸle Nr XXIX/346/2000 z dnia 28 wrzeœnia 2000 r., Rada
Miasta Kêdzierzyn - KoŸle uchwala, co nastêpuje:

*/ Uchwa³a zosta³a zaskarzona przez Wojewodê Opol-
skiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu -
skarga Nr PN.III-JSz-0914-5/06 z dnia 1 lutego 2006 r.
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Dzia³ I
Rozdzia³ 1

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej
cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka.

2. Granica obszaru objêtego planem miejscowym okre-
œlona zosta³a na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik rysun-
kowy nr 1 do niniejszej uchwa³y w skali 1:1000.

§ 2. Integraln¹ czêœæ uchwa³y stanowi¹:
1) rysunek planu stanowi¹cy za³¹cznik rysunkowy z nu-

merem 1;
2) wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygniêciem sposobu

ich rozpatrzenia, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, sta-
nowi¹cy za³¹cznik nr 3.

§ 3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objêtego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub

ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowi¹zuj¹ce kierunki wejœcia na cmentarz.

§ 4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) funkcji podstawowej - nale¿y przez to rozumieæ wska-

zan¹ dla danego terenu okreœlonego symbolem terenu funkcjê,
której udzia³ w zagospodarowaniu terenu funkcjonalnego w gra-
nicach tego terenu wynosi minimum 60% udzia³u powierzchni
u¿ytkowej terenu funkcjonalnego;

2) funkcji uzupe³niaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ wska-
zan¹ dla danego terenu okreœlonego symbolem terenu funkcjê,
której udzia³ w zagospodarowaniu terenu funkcjonalnego w gra-
nicach tego terenu wynosi maksimum 40% udzia³u powierzch-
ni u¿ytkowej terenu funkcjonalnego. Parametry te nie dotycz¹
infrastruktury technicznej oraz niezbêdnego zagospodarowania
terenu;

3) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie
wyznaczone na rysunku planu, które wyznaczaj¹ tereny funkcjo-
nalne o ró¿nym przeznaczeniu oraz ró¿nym sposobie zagospo-
darowania i zabudowy;

4) maksymalnej wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ najwiêksz¹ odleg³oœæ w rzucie prostopad³ym mierzon¹ pomiê-
dzy najwy¿szym punktem dachu budynku a gruntem rodzimym;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, poza któr¹ zakazuje
siê wprowadzania wszelkich budynków;

6) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê wyznaczon¹ na rysunku planu, wzd³u¿ której nale¿y
lokalizowaæ budynki funkcji podstawowej;

7) symbolu terenu - nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie
literowe poszczególnych terenów;

8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar, wyznaczony
liniami rozgraniczaj¹cymi oraz okreœlony symbolem terenu zgod-
nie z rysunkiem planu;

9) us³ugach - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie obiekty budow-
lane, które w ca³oœci lub czêœci s³u¿¹ do prowadzenia dzia³alnoœci,
której celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoœci, a nie wytwarzanie
bezpoœrednio metodami przemys³owymi dóbr materialnych;

10) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi, które nie powoduj¹ uci¹¿liwoœci w emisji substancji

i energii oraz niebêd¹ce inwestycjami, dla których raport o oddzia-
³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko mo¿e lub jest wymagany.
W szczególnoœci us³ugami nieuci¹¿liwymi nie s¹ stacje paliw,
zak³ady pogrzebowe, piekarnie, stacje obs³ugi samochodów, za-
k³ady rzemieœlnicze i drobnej wytwórczoœci zatrudniaj¹ce powy¿ej
10 pracowników, lakiernie i warsztaty samochodowe;

11) wskaŸniku intensywnoœci zabudowy - nale¿y przez
to rozumieæ maksymaln¹ lub minimaln¹ wartoœæ stosunku po-
wierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych
wszystkich budynków istniej¹cych i lokalizowanych na danej
dzia³ce budowlanej do powierzchni ca³kowitej dzia³ki.

2. Pojêcia u¿yte w niniejszej uchwale, a niezdefiniowane
w niniejszym paragrafie nale¿y rozumieæ zgodnie z ogólnie obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami.

Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne

§ 5. Ustalenia dotycz¹ce zasad konstrukcji planu:
1) ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ na ca³ym terenie objêtym

planem miejscowym, a ustalenia szczegó³owe obowi¹zuj¹ dla
poszczególnych terenów funkcjonalnych;

2) ka¿dy teren wyznaczony liniami rozgraniczaj¹cymi ozna-
czono na rysunku planu oraz w tekœcie niniejszej uchwa³y iden-
tyfikatorem literowym, tzw. symbolem terenu;

3) dla ka¿dego terenu oznaczonego symbolem terenu za-
pisano ustalenia szczegó³owe.

§ 6. Ustala siê przeznaczenie terenów funkcjonalnych
o ró¿nych zasadach zagospodarowania wyznaczonych liniami
rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolem terenu zgodnie
 z rysunkiem planu:

1) tereny zabudowy us³ugowej oznaczone symbolem terenu U;
2) cmentarz oznaczony symbolem terenu ZC;
3) parking na potrzeby us³ug oznaczony symbolem U/KS;
4) parking na potrzeby cmentarza oznaczony symbolem

ZC/KS.

§ 7. Ustalenia dotycz¹ce ochrony i zasad kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym prze-
znaczeniu i ró¿nych zasadach zagospodarowania okreœlone na
rysunku planu;

2) wszelkie niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania
miasta obiekty i urz¹dzenia, a w szczególnoœci: obiekty infra-
struktury technicznej, urz¹dzenia wodne i melioracji, drogi we-
wnêtrzne, siêgacze dojazdowe oraz parkingi, ci¹gi pieszo - jezd-
ne, ci¹gi piesze mo¿na realizowaæ na ka¿dym terenie funkcjo-
nalnym w sposób zgodny z ustaleniami planu, przepisami szcze-
gólnymi i zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego;

3) ustala siê, ¿e obiekty i obszary infrastruktury technicz-
nej s¹ celem publicznym;

4) ustala siê zakaz tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów, za wyj¹tkiem wykorzystania
zgodnego z dotychczasowym u¿ytkowaniem;

5) ustala siê zakaz realizacji tymczasowych obiektów us³u-
gowo - handlowych wymagaj¹cych pozwolenia na budowê zgod-
nie z przepisami szczególnymi;

6) na terenach oznaczonych symbolem terenu U dopusz-
cza siê realizacjê noœników reklamowych w formie: tablic, neo-
nów, ekranów o obrysie zewnêtrznym nie wiêkszym ni¿ 5 m2;

7) zabrania siê lokalizowania noœników reklamowych na
terenach oznaczonych symbolem terenu ZC.

§ 9. Ustalenia wynikaj¹ce z ochrony przyrody:
1) nakazuje siê ochronê drzew o cennych walorach przy-

rodniczych i krajobrazowych;
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a) wszystkie budynki oraz teren cmentarza musz¹ byæ
pod³¹czone docelowo do miejskiej sieci wodoci¹gowej i po-
siadaæ przy³¹cze wodoci¹gowe umo¿liwiaj¹ce pobór wody
w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania i zabudowy terenu,

b) zabrania siê wykonywania wszelkich indywidualnych
ujêæ wód w granicach poszczególnych terenów;

3) ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce za-
opatrzenia w energiê elektryczn¹:

a) wszystkie budynki oraz teren cmentarza musz¹ byæ
pod³¹czone do sieci elektroenergetycznej i posiadaæ przy³¹cze
elektroenergetyczne umo¿liwiaj¹ce pobór energii elektrycznej
w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania i zabudowy  terenu,

b) zasilanie w energiê elektryczn¹ musi odbywaæ siê
z istniej¹cych lub projektowanych linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV,

c) nowe budynki i teren cmentarza bêd¹ zasilane w ener-
giê elektroenergetyczn¹ po zrealizowaniu odpowiedniej infra-
struktury energetycznej wykonanej w oparciu o warunki przy³¹-
czenia oraz plany rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego
i przysz³ego zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ uzgodnione
z w³aœciwym terenowo zak³adem energetycznym,

d) sieæ elektroenergetyczna szczególnie œredniego i ni-
skiego napiêcia powinna byæ realizowana w miarê mo¿liwoœci
jako podziemna,

e) ustala siê mo¿liwoœæ realizowania dodatkowych sta-
cji transformatorowych s³upowych w miejscu przebiegu linii na-
powietrznych na wszystkich terenach w trakcie realizacji planu;

4) ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce za-
opatrzenia w energie ciepln¹ i gaz:

a) wszystkie budynki musz¹ posiadaæ zbiorowe lub indy-
widualne Ÿród³a dostarczania ciep³a w stopniu wystarczaj¹-
cym dla prawid³owego u¿ytkowania zgodnego z funkcj¹, z zale-
ceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju nisko-
siarkowego, wêgla spalanego w piecach niskoemisyjnych lub
odnawialnych Ÿróde³ energii,

b) dopuszcza siê w miarê potrzeb rozbudowê sieci gazo-
wych œredniego i niskiego ciœnienia;

5) telekomunikacja - dopuszcza siê, w miarê potrzeb,
rozbudowê kablowej sieci telekomunikacyjnej;

6) ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce go-
spodarki odpadami:

a) wszystkie odpady z terenów objêtych opracowaniem planu
musz¹ byæ sk³adowane na sk³adowisku odpadów komunalnych,

b) poza sk³adowiskiem odpadów komunalnych bez-
wzglêdnie zabrania siê sk³adowania odpadów,

c) na terenach funkcjonalnych nale¿y przewidzieæ miej-
sca na pojemniki s³u¿¹ce do czasowego gromadzenia odpa-
dów sta³ych z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci ich segregacji.

§ 13. Ogólne zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki:
1) dopuszcza siê podzia³y na dzia³ki po granicach po-

szczególnych terenów funkcjonalnych;
2) zakazy podzia³ów nie dotycz¹ wydzieleñ pod urz¹dze-

nia infrastruktury technicznej i na cele dojazdów do nich;
3) ka¿da dzia³ka winna posiadaæ:
a) dostêp do drogi publicznej zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi i ustaleniami szczegó³owymi,
b) miejsca postojowe dla samochodów w iloœci okre-

œlonej w ustaleniach szczegó³owych,
c) miejsce w³aœciwego gromadzenia odpadów,
d) przy³¹czenia do sieci infrastruktury technicznej.

Dzia³ II
Ustalenia szczegó³owe

§ 14. Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem terenu U to:

2) ustala siê wykorzystanie w zagospodarowaniu terenu
czêœci istniej¹cego drzewostanu.

§ 10. Ustalenia wynikaj¹ce z ochrony œrodowiska i zdrowia ludzi:
1) przekraczaj¹ce dopuszczalne wielkoœci oddzia³ywanie

na œrodowisko poprzez emisjê substancji i energii, w szczegól-
noœci dotycz¹ce wytwarzania ha³asu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, winno zamykaæ siê na terenie dzia³ki budowlanej lub
zespo³u dzia³ek na których jest wytwarzane;

2) na obszarze objêtym ustaleniami planu wprowadza siê
ca³kowity zakaz lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹-
co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których raport o oddzia³ywa-
niu przedsiêwziêcia na œrodowisko jest wymagany oraz dla któ-
rych obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiê-
wziêcia na œrodowisko mo¿e byæ wymagany, zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi, za wyj¹tkiem:

a) cmentarza,
b) obiektów infrastruktury technicznej;
3) ustala siê zakaz sk³adowania wszelkich odpadów niebez-

piecznych w granicach obszaru objêtego planem miejscowym;
4) teren po³o¿ony w ca³oœci w granicach g³ównego zbiornika

wód podziemnych, wszelkie zagospodarowanie musi byæ zgodne
z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi;

5) ustala siê, ¿e dla poszczególnych terenów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami terenu
dopuszczalne poziomy ha³asu musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami szczególnymi.

§ 11. Ustalenia dotycz¹ce uk³adu komunikacyjnego i ogól-
nych warunków zaspokojenia potrzeb parkingowych:

1) potrzeby parkingowe dla istniej¹cych i projektowanych
inwestycji nale¿y realizowaæ na terenie lokalizacji w³asnej;

2) iloœæ miejsc parkingowych dla poszczególnych terenów
musi byæ zgodna z ustaleniami szczególnymi,

3) dopuszcza siê realizacjê miejsc parkingowych poza tere-
nem inwestycji (np. na parkingu ogólnodostêpnym), w odleg³oœci
nie wiêkszej ni¿ 100 m od terenu inwestycji pod warunkiem trakto-
wania jej jako jednej inwestycji z inwestycj¹ g³ówn¹.

§ 12. Ogólne zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej:

1) ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce go-
spodarki œciekowej:

a) wszystkie budynki powinny byæ pod³¹czone docelowo
do miejskiej sieci kanalizacyjnej i posiadaæ przy³¹cze kanaliza-
cyjne umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie œcieków sanitarnych
w stopniu wystarczaj¹cym dla obs³ugi funkcji i sposobu zago-
spodarowania i zabudowy terenu,

b) œcieki bêd¹ odprowadzane do oczyszczalni œcieków,
c) na dzia³kach budowlanych, gdzie wody gruntowe s¹

w wysokich stanach poni¿ej 1,5 m w stosunku do powierzchni
terenu, dopuszcza siê dla us³ug, z wy³¹czeniem us³ug wytwarza-
j¹cych œcieki, odprowadzanie œcieków do zbiorników bezodp³y-
wowych lokalizowanych w granicach dzia³ek budowlanych i wy-
wóz do punktu zlewnego przy oczyszczalni œcieków,

d) zbiorniki bezodp³ywowe musz¹ mieæ charakter tymczasowy i
po realizacji sieci kanalizacyjnej winny ulec likwidacji,

e) wody opadowe z terenów parkingów publicznych
o nawierzchni utwardzonej i o liczbie miejsc w jednym komplek-
sie powy¿ej 25, powinny byæ odprowadzane sieci¹ kanalizacji
deszczowej,

f) wszystkie zrzuty wód opadowych powinny byæ wyposa¿o-
ne w urz¹dzenia podczyszczaj¹ce na wylotach,

g) odprowadzenie wód deszczowych z pozosta³ych tere-
nów mo¿e nast¹piæ do gruntu w granicach terenu;

2) ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady dotycz¹ce zaopa-
trzenia w wodê:
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1) funkcja podstawowa - us³ugi handlu;
2) funkcja uzupe³niaj¹ca - inne us³ugi nieuci¹¿liwe zwi¹-

zane z obs³ug¹ cmentarza komunalnego;
3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy - ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy

w odleg³oœci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem ul. Gajowej (poza
granicami obszaru objêtego planem miejscowym),

b) budynki funkcji podstawowej - zabudowa pawilonowa,
wolno stoj¹ca,

c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - budynki gospo-
darcze dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podsta-
wowej lub funkcji uzupe³niaj¹cej o bryle dostosowanej do bry³y
tego budynku,

d) maksymalna wysokoœæ zabudowy us³ugowej - 1,5 kon-
dygnacji nadziemnej lecz nie wiêcej ni¿ 6 m,

e) maksymalna wysokoœæ zabudowy gospodarczej dobu-
dowanej do budynku funkcji podstawowej lub funkcji uzupe³nia-
j¹cej - 5 m,

f) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzu-
pe³niaj¹cej - p³aski, dwu lub wielospadowy o spadkach od 25o

do 35o, przy czym g³ówne po³acie dachu na jednym obiekcie
budowlanym musz¹ posiadaæ jednakowy spadek,

g) pokrycie dachu - dachówka ceramiczna lub materia³y
dachówkopodobne jednorodne dla wszystkich obiektów o sto-
nowanym kolorze,

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w grani-
cach terenu oznaczonego symbolem U - 20% powierzchni terenu,

i) maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy - 0,75,
j) zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów

betonowych od strony dróg publicznych,
k) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mog¹ byæ wy¿sze

ni¿ 160 cm i powy¿ej 60 cm od poziomu terenu musz¹ byæ a¿urowe co
najmniej w 25 % powierzchni zawartej miedzy s³upami;

4) warunki parkingowe - ustala siê minimum 8 - 12 miejsc
parkingu ogólnodostêpnego na  ka¿de 200 m2 powierzchni u¿yt-
kowej innych us³ug jednak nie mniej ni¿ 3 miejsca parkingowe;

5) obs³uga komunikacyjna - z drogi publicznej (ul. Gajo-
wa) zlokalizowanej poza granicami obszaru objêtego planem
miejscowym;

6) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami ogólnymi § 13.

§ 15. Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem terenu ZC to:

1) funkcja podstawowa - cmentarz;
2) funkcja uzupe³niaj¹ca - parkingi samochodowe;
3) warunki urbanistyczne:
a) przed zatwierdzeniem lokalizacji cmentarza nale¿y obo-

wi¹zkowo wykonaæ szczegó³owe rozpoznanie warunków hydro-
geologicznych i hydrologicznych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, a w szczególnoœci: g³êbokoœci i zmiennoœci wód grunto-
wych oraz kierunku ich sp³ywu, nachylenia zwierciad³a wód grunto-
wych w stosunku do zbiorników wodnych i ujêæ wody s³u¿¹cych za
Ÿród³o zaopatrzenia w wody do picia i do potrzeb gospodarczych,

b) w przypadku nie spe³nienia ustaleñ zawartych w pkt 1
nale¿y odst¹piæ od lokalizacji cmentarza,

c) dla terenu cmentarza nale¿y opracowaæ koncepcje za-
gospodarowania terenu,

d) koncepcja zagospodarowania cmentarza winna œciœle na-
wi¹zywaæ do podstawowego uk³adu przestrzennego istniej¹cej czê-
œci cmentarza (poza granic¹ obszaru objêtego planem miejscowym),

e) dopuszcza siê na terenie cmentarza lokalizacjê kaplicy
cmentarnej oraz innych obiektów kubaturowych zwi¹zanych
z funkcj¹ podstawow¹,

f) teren musi byæ ogrodzony,

g) zabrania siê wykonywania ogrodzeñ z prefabrykatów
betonowych,

h) wzd³u¿ granicy terenu oraz wzd³u¿ g³ównych alei nale¿y wpro-
wadziæ szpalery drzew z wykorzystaniem istniej¹cego drzewostanu;

4) obs³uga komunikacyjna - z drogi publicznej (ul. Gajo-
wa) zlokalizowanej poza granicami obszaru objêtego planem
miejscowym. Obowi¹zuj¹ce kierunki wejœæ na cmentarz zgod-
nie z rysunkiem planu;

5) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami ogólnymi § 13.

§ 16. Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem terenu U/KS to:

1) funkcja podstawowa - parking;
2) warunki urbanistyczne:
a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w grani-

cach terenu funkcjonalnego - 20%,
c) wzd³u¿ granicy terenu parkingu z terenem cmentarza

nale¿y wprowadziæ szpaler zieleni izolacyjnej;
3) obs³uga komunikacyjna - z drogi publicznej (ul. Gajo-

wa) zlokalizowanej poza granicami obszaru objêtego planem
miejscowym;

4) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami ogólnymi § 13.

§ 17. Obowi¹zuj¹ce ustalenia dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem terenu ZC/KS to:

1) funkcja podstawowa - parking;
2) warunki urbanistyczne:
a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w grani-

cach terenu funkcjonalnego - 20%,
c) wzd³u¿ granicy terenu parkingu z terenem cmentarza

nale¿y wprowadziæ szpaler zieleni izolacyjnej;
3) obs³uga komunikacyjna - z drogi publicznej (ul. Gajo-

wa) zlokalizowanej poza granicami obszaru objêtego planem
miejscowym;

4) obs³uga w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie
z ustaleniami ogólnymi § 13.

Dzia³ III

Rozdzia³ 1
Ochrona gruntów leœnych

§ 18. W granicach obszaru objêtego planem miejscowym
dokonuje siê zmiany przeznaczenia na cele nieleœne gruntów
leœnych o ³¹cznej powierzchni 3,60 ha za zgod¹ Ministra Œrodo-
wiska nr ZS-S-2120/116/2002/05 z dnia 18 lipca 2005 r.

Rozdzia³ 2
Postanowienia koñcowe

§ 19. Dla terenów funkcjonalnych na terenie objêtym pla-
nem ustala siê stawkê w wysokoœci 0 % s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci w zwi¹zku
z uchwaleniem planu.

§ 20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Kêdzierzyn - KoŸle

Ryszard Pacu³t
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLIl/558/06

Rady Miasta Kêdzierzyn - KoŸle
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej
cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
póz. 717 ze zm.) w sprawie uwagi wniesionej do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêdzierzyn -
KoŸle w czêœci dotycz¹cej cmentarza komunalnego na Osiedlu
KuŸniczka, Rada Miasta Kêdzierzyna - KoŸla postanawia:

§ 1.1. W dniu 5 stycznia 2005 r. mieszkañcy Osiedla KuŸ-
niczka z³o¿yli uwagê do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej
cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka kwestionuj¹c¹
przeznaczenie czêœci dzia³ki nr 4193 na cmentarz komunalny.

2. Uwaga dotyczy ca³ego obszaru objêtego opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej cmentarza komunalnego
na Osiedlu KuŸniczka.

3. Uwagê mieszkañców Osiedla KuŸniczki uznajê siê za
bezzasadn¹, gdy¿ cmentarz komunalny na Osiedlu KuŸniczka
w Kêdzierzynie - KoŸlu jest obiektem istniej¹cym. W ostatnich
latach wyst¹pi³a potrzeba poszerzenia cmentarza o nowy teren.
Zosta³o to wyra¿one w piœmie Miejskiego Zarz¹du Cmentarzy
Nr 303/MZC/02 z dnia 3 wrzeœnia 2002 r., gdzie stwierdzono, ¿e
do ca³kowitego wype³nienia istniej¹cego cmentarza zosta³y 3 - 4
lata. Wed³ug pisma Miejskiego Zarz¹du Cmentarzy, rezerwa która
zapewni potrzebê w zakresie grzebania zmar³ych na najbli¿sze
lata musi obejmowaæ teren o powierzchni nie mniejszej ni¿ 3,6 ha.
W zwi¹zku z powy¿szym w dniu 26 lutego 2004 r. Rada Miejska
w Kêdzierzynie - KoŸlu podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej
cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka. Zapewnienie
terenów do grzebania zw³ok nale¿y do zadañ w³asnych gminy
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.). Gmina podjê³a w³aœciw¹ uchwa³ê wskazuj¹c na za³¹czni-
ku graficznym do niej teren objêty sporz¹dzeniem planu miej-
scowego na cele rezerwy pod cmentarz oraz obiektów mu towa-
rzysz¹cych jak us³ugi czy parkingi. Teren pod rezerwê cmentarza
zosta³ wybrany tak, aby spe³nia³ wymogi rozporz¹dzenia Mini-
stra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w spra-
wie okreœlenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ od-
powiednie na cmentarz (Dz. U. z dnia 16 wrzeœnia 1959 r.),
a projekt planu zosta³ sporz¹dzony tak, aby by³ zgodny z ww.
rozporz¹dzeniem oraz ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmar³ych (Dz. U. z 1959 r. Nr 11,  poz. 62 ze
zm.). Projekt planu jest zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami
odrêbnymi oraz polityk¹ przestrzenn¹ Gminy. Ponadto projekt
planu uzyska³ pozytywne uzgodnienia ze strony Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej. Rezerwa pod cmentarz nie wp³ynie w istot-
ny sposób na istniej¹ce osiedle zabudowy jednorodzinnej, cho-
cia¿by dlatego, ¿e cmentarz jak wy¿ej nadmieniono, jest obiek-
tem istniej¹cym i bêdzie tylko powiêkszony. Ponadto od strony
zabudowy mieszkaniowej wyznacza siê parkingi oraz szpalery
drzew, które zajmuj¹ strefê 50 m od terenów grzebalnych. Cmen-
tarz jest lokalizowany od strony wschodniej w stosunku do za-
budowañ, a wiêc od strony, od której wiatry wiej¹ najrzadziej.

Ponadto jest to strefa bezwietrzna ze wzglêdu na œcianê lasu.
Rezerwa cmentarza nie zmieni równie¿ warunków hydrologicz-
nych w sposób istotny dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej,
gdy¿ woda do celów bytowych na tym osiedlu mo¿e byæ pobiera-
na wy³¹cznie z miejskiej sieci wodoci¹gowej, a w zasiêgu od-
dzia³ywania cmentarza nie ma ¿adnych legalnych ujêæ wody.
Nale¿y równie¿ nadmieniæ, ¿e w ustaleniach planu zosta³ za-
warty zapis mówi¹cy o tym, ¿e przed zatwierdzeniem lokalizacji
cmentarza nale¿y obowi¹zkowo wykonaæ szczegó³owe rozpo-
znanie warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi. W zwi¹zku z tym, ¿e nie ma ¿adnych
istotnych przeciwwskazañ dla lokalizacji rezerwy cmentarza ko-
munalnego, uwaga zostaje odrzucona.

4. Nieprzyjêcie powy¿szej uwagi ma znaczenie tylko dla
wnioskodawców, zatem odstêpuje siê od ponowienia czynno-
œci proceduralnych.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLIII/558/06

Rady Miasta Kêdzierzyn - KoŸle
z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kêdzierzyn - KoŸle w czêœci dotycz¹cej
cmentarza komunalnego na Osiedlu KuŸniczka

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.), okreœla siê nastêpuj¹cy sposób realizacji oraz
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:

§ 1.1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u-
¿¹ce zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), zadania
w³asne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisa-
ne w niniejszym planie obejmuj¹:

1) traktowane jako zadania wspólne inwestycje w liniach
rozgraniczaj¹cych cmentarza komunalnego i terenu parkingu
na potrzeby cmentarza, w tym wybudowanie ci¹gów komunika-
cyjnych dla obs³ugi wewnêtrznej cmentarza, uzbrojenie podziem-
ne, zieleñ towarzysz¹c¹;

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane
w liniach rozgraniczaj¹cych cmentarza komunalnego i parkingu
na potrzeby cmentarza.

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których zapisane
zosta³y inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹ce
do zadañ w³asnych Gminy:

§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:
1) realizacja inwestycji przebiegaæ bêdzie zgodnie z obo-

wi¹zuj¹cymi przepisami w tym m.in. ustaw¹ prawo budowlane,
ustaw¹ o zamówieniach publicznych, samorz¹dzie gminnym,
gospodarce komunalnej i ochronie œrodowiska;

2) sposób realizacji inwestycji okreœlonych w § 2 mo¿e
ulegaæ modyfikacji wraz z dokonuj¹cym siê postêpem technicz-
no - technologicznym, zgodnie z zasad¹ stosowania najlepszej
dostêpnej techniki (okreœlonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z póŸn. zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleñ planu;

3) inwestycje z zakresu przesy³ania i dystrybucji paliw ga-
zowych, energii elektrycznej lub ciep³a okreœlone w § 2 realizo-
wane bêd¹ w sposób okreœlony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póŸn. zm.);

4) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej niewyszczególnionych w § 2 jest przed-
miotem umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, ujêtych w niniej-
szym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póŸn.
zm.) przy czym:

1) wydatki maj¹tkowe Gminy okreœla uchwa³a Rady Miejskiej;
2) wydatki inwestycyjne finansowane z bud¿etu Miasta

uchwala siê w uchwale bud¿etowej;

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden
rok bud¿etowy ujmowane s¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y bud¿etowej.

§ 5.1. Zadania z zakresu budowy sieci wodoci¹gowej
i kanalizacji w terenach wskazanych w § 2 finansowane bêd¹
na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków z dnia 7 czerwca
2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze œrodków w³asnych przedsiê-
biorstwa wodoci¹gowo - kanalizacyjnego w oparciu o uchwalo-
ne przez Radê Miasta wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urz¹dzeñ wodoci¹gowo - kanalizacyjnej ( art. 21 ustawy) lub
przez bud¿et Miasta.

2. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazo-
wych finansowane bêd¹ na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348).
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Uchwa³a Nr XXIV/199/05
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 19 grudnia 2005 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców realizuj¹cych nowe inwestycje
lub tworz¹cych nowe miejsca pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200,
poz. 1683;  z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z  2004 r.  Nr 92,
poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281,
poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199,
Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1484), Rada Gminy w Lubrzy uchwala,
co nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone

do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod warunkiem wy-
korzystywania ich do tej dzia³alnoœci;

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone
do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod warunkiem wy-
korzystywania ich do tej dzia³alnoœci;

3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczêcia
wykorzystywania ich do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez podatnika, bêd¹ce w jego posiadaniu, lecz wczeœniej nie-
wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoœci, pod warunkiem
poniesienia nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych z uruchomie-
niem, b¹dŸ rozbudow¹ przedsiêbiorstwa.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwa¿a siê
budynki i budowle, których budowa zosta³a rozpoczêta po wej-
œciu w ¿ycie uchwa³y.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uwa¿a siê
grunty, budynki i budowle nabyte po wejœciu w ¿ycie uchwa³y.

§ 2.1. Wysokoœæ zwolnienia z podatku od nieruchomoœci
wymienionych w § 1 wynosi:

1) w 1 roku prowadzenia dzia³alnoœci 80 % podatku;
2) w 2 roku prowadzenia dzia³alnoœci 70 % podatku;
3) w 3 roku prowadzenia dzia³alnoœci 50 % podatku.

2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci powierzchnie
budynków lub ich czêœci, powierzchnie gruntów oraz budowle
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ przedsiêbiorców, rozpo-
czynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz tworz¹cych nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Lubrza.

§ 3.1. Wysokoœæ zwolnienia z podatku od nieruchomoœci
wymienionego w § 2 wynosi:

1) 20 % podatku za utworzenie 3 miejsc pracy przez okres
2 lat;

2) 30 % podatku za utworzenie od 4 do 10 miejsc pracy
przez okres 3 lat;

3) 40% podatku za utworzenie od 11 do 15 miejsc pracy
przez okres 4 lat;

4) 50 % podatku za utworzenie wiêcej ni¿ 15 miejsc pra-
cy przez okres 5 lat.

2. Zatrudnienie, o którym mowa w § 2, dotyczy wy³¹cznie
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracê i za-
meldowanych na sta³e na terenie Gminy Lubrza.

§ 4.1. Warunkiem skorzystania ze zwolnieñ, o których
mowa w § 1 i 2, jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê, w termi-
nie do 2 miesiêcy od dnia oddania nowej inwestycji do u¿ytku
lub utworzenia nowych miejsc pracy dokumentów potwierdza-
j¹cych spe³nienie warunków uprawniaj¹cych do objêcia zwol-
nieniem.

2. Przedsiêbiorca mo¿e ubiegaæ siê tylko o jedno z dwóch
rodzajów zwolnienia.
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§ 5.1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o zwolnienie winien
przed³o¿yæ:

1) deklaracjê na podatek od nieruchomoœci lub informa-
cjê o nieruchomoœciach;

2) potwierdzone przez ZUS zg³oszenie pracowników do
ubezpieczenia spo³ecznego (formularz ZUS ZUA);

3) zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru S¹dowego;

4) wszystkie zaœwiadczenia o pomocy de minimis wyda-
ne przedsiêbiorcy przez organy udzielaj¹ce pomocy;

5) informacjê dotycz¹c¹ nowych inwestycji  - zawiado-
mienie o zakoñczeniu budowy sk³adane do organu nadzoru bu-
dowlanego.

2. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci, o których
mowa w uchwale, nastêpuj¹ od miesi¹ca nastêpnego po mie-
si¹cu, w którym przedsiêbiorca z³o¿y³ wniosek o zwolnienie
z podatku i spe³ni³ wszystkie warunki okreœlone w uchwale.

§ 6.1. Zwolnienia z podatku od nieruchomoœci przewidziane
w niniejszej uchwale stanowi¹ pomoc de minimis, której udzie-
lanie nastêpuje zgodnie z warunkami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Komisji WE 69/2001 w sprawie zastosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis (Dz. Urz. WE Nr 10  z 13 stycznia 2001 r.).

2. Maksymalna wielkoœæ zwolnienia z podatku od nieru-
chomoœci udzielona przedsiêbiorcy na podstawie niniejszej
uchwa³y, ³¹cznie z inn¹ pomoc¹ de minimis udzielon¹ przedsiê-
biorcy w ró¿nych formach i z ró¿nych Ÿróde³ w okresie 3 kolej-
nych lat, nie mo¿e przekroczyæ kwoty 100 tys.euro.

§ 7.1. W przypadku utraty warunków do zwolnienia wymie-
nionego  § 1 i 3 przedsiêbiorca jest  zobowi¹zany do pisemnego
powiadomienia organu podatkowego w terminie 14 dni od po-
wstania okolicznoœci powoduj¹cej utratê prawa do zwolnienia.
W tym przypadku przedsiêbiorca traci zwolnienie poczynaj¹c od
miesi¹ca nastêpnego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a utrata
zwolnienia.

2. Przedsiêbiorca, który nie dope³ni³ obowi¹zku termino-
wego zawiadomienia organu podatkowego o utracie warunków
do zwolnienia lub wprowadzi³ organ podatkowy w b³¹d, traci
prawo do tego zwolnienia, a przedsiêbiorcy zostanie przypisany
wczeœniej zwolniony podatek wraz z odsetkami, poczynaj¹c od
pocz¹tku roku, w którym utraci³ prawo do zwolnienia.

3. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w § 5,
w terminie, okreœlonym w § 4 powoduje utratê prawa do zwol-
nienia poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpnego po up³ywie  terminu
z³o¿enia dokumentacji.

4. Przedsiêbiorca nie nabywa prawa do zwolnienia z po-
datku od nieruchomoœci w przypadku zalegania z zap³at¹ zobo-
wi¹zañ podatkowych wobec Gminy Lubrza.

§ 8. Uchwa³a ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Traci moc uchwa³a Nr VI/53/03 Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od
nieruchomoœci.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

 Przewodnicz¹cy
           Rady Gminy w Lubrzy

          Piotr Hanusiak
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Uchwa³a Nr XXVI/158/06
Rady Gminy £ubniany

z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, za wys³ugê lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owy sposób obliczania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. 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), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U.
z 2003 r.  Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,
Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845)
oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycz-
nia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181), Rada Gminy £ubniany uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ i szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: moty-
wacyjnego, za wys³ugê lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wyso-
koœæ i szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego.

Regulamin

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 2.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do nauczycieli za-
trudnionych w przedszkolach, szko³ach podstawowych i gimna-
zjum prowadzonych przez Gminê £ubniany.
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2. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okreœlenia
jest mowa o:

- nauczycielu, rozumie siê przez to nauczycieli przedszko-
li, szkó³ podstawowych i gimnazjum,

- szkole, rozumie siê przez to przedszkole, szko³ê podsta-
wow¹ i gimnazjum,

- dyrektorze, rozumie siê przez to dyrektora przedszkola,
szko³y podstawowej i gimnazjum,

- Karcie Nauczyciela, nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.),

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 3.1. Dodatek motywacyjny jest czêœci¹ wynagrodzenie
nauczyciela i zale¿y od jakoœci i wyników pracy.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, ma charakter uznaniowy.
3. Ustala siê pulê na wyp³atê dodatków motywacyjnych

dla nauczycieli i dyrektorów w wysokoœci do 5% œrodków plano-
wanych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli i dyrektorów.

§ 4.1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczy-
cielowi, który uzyska³ w realizowanym procesie dydaktycznym,
osi¹gniêcia wychowawczo - opiekuñcze, wprowadzi³ innowacje
pedagogiczne, wykaza³ zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci
i zajêæ, o których mowa, w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
szczególnie efektywnie wype³nia³ zadania i obowi¹zki zwi¹zane
z powierzonym stanowiskiem, realizowa³ w szkole zdania edu-
kacyjne, wynikaj¹ce z przyjêtych przez organ prowadz¹cy priory-
tetów w realizowanej lokalnej polityce oœwiatowej, a w szcze-
gólnoœci:

1) prowadzi³ nieodp³atnie dodatkowe zajêcia z uczniami,
2) efektywnie przygotowa³ uczniów do udzia³u w olimpia-

dach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych lub
innych formach reprezentowania szko³y,

3) opracowa³ i realizowa³ w³asne programy autorskie,
4) prowadzi³ lekcje w ramach hospitacji diagnozuj¹cych

lub inne zajêcia otwarte, w tym zajêcia z uczniami, rodzicami,
nauczycielami i pracownikami innych instytucji pomocniczych,

5) organizowa³ imprezy promuj¹ce szko³ê w œrodowisku
i regionie

6) w³o¿y³ du¿y wysi³ek w rozwój swojego warsztatu pracy -
w tym: pracowni przedmiotowej, biblioteki, œwietlicy itp.

§ 5. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz
osi¹gniêcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególno-
œci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawnoœæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹
administracyjno - gospodarcz¹ placówki,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami
bud¿etowymi i pozyskiwanie œrodków finansowych z innych Ÿróde³
oraz przestrzeganie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej,

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji,

4) umiejêtnoœæ racjonalnego planowania pracy szko³y oraz
stwarzania mo¿liwie optymalnych warunków na rzecz realizacji
zadañ dydaktyczno - wychowawczych i opiekuñczych szko³y,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych wdra-
¿aniu innowacji i eksperymentów oraz doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, skierowanego na potrzeby szko³y,

6) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ,

7) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i podno-
szenie jej pozycji w œrodowisku i w regionie,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierow-
niczych poprzez udzia³ w formach doskonalenia i ich wykorzy-
stanie w praktyce,

9) prowadzenie wewn¹trzszkolnego mierzenia jakoœci pra-
cy szko³y ró¿nymi procedurami oraz opracowanie raportu o ja-
koœci edukacji w szkole,

10) wprowadzenie szko³y na drogê rozwoju organizacyj-
nego z wyraŸnie korzystnymi przeobra¿eniami w poszczególnych
obszarach pracy szko³y,

11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udzia-
³u w olimpiadach przedmiotowych.

12) opracowanie i wdro¿enie systemu kontroli efektywne-
go wykorzystania przez nauczycieli czasu pracy.

§ 6.1. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, w której nauczyciel jest zatrudniony,
w wysokoœci do 4 % wynagrodzenia zasadniczego tego nauczy-
ciela, w zale¿noœci od realizacji wymogów okreœlonych w § 4.

2. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora usta-
la Wójt Gminy £ubniany w wysokoœci do 5 % wynagrodzenia
zasadniczego tego dyrektora.

3. Okres, na który jest przyznawany dodatek motywacyjny
jest nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok szkolny.

§ 7.1. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ cofniêty w przypadku
stwierdzenia, ¿e nauczyciel dopuœci³ siê uchybienia godnoœci za-
wodu nauczyciela lub uchybieniu przeciwko porz¹dkowi pracy.

2. Nauczyciel traci prawo do dodatku motywacyjnego
w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

3. Decyzjê o zmniejszeniu lub cofniêciu dodatku motywa-
cyjnego podejmuje dyrektor szko³y w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w szkole, a w stosunku do dyrektora szko³y - Wójt
Gminy £ubniany.

4. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi
w okresie:

1) przebywania nauczyciela na urlopie dla poratowania
zdrowia,

2) szeœciu miesiêcy po powrocie z urlopu wychowawcze-
go, zdrowotnego, bezp³atnego trwaj¹cego powy¿ej 6 miesiêcy,

3) za który nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 8. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego
i jego wysokoœci przechowywany jest w aktach osobowych na-
uczyciela.

§ 9. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ III
Dodatek za wys³ugê lat

§ 10.1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoœci okreœlonej zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela.

2. Do okresów pracy uprawniaj¹cych do dodatku za wy-
s³ugê lat wlicza siê okresy pracy, o których mowa w rozporz¹dze-
niu wydanym na podstawie art. 33 Karty Nauczyciela.

3. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzo-

wego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca,

3) dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³-
nej wysokoœci, tak¿e w okresie przebywania nauczyciela na urlo-
pie dla poratowania zdrowia.
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4. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Dodatek funkcyjny

§ 11. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora szko³y lub
inne stanowisko przewidziane w statucie szko³y,

2) pe³ni¹cego obowi¹zki dyrektora szko³y,
3) wychowawstwo klasy,
4) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u,
5) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub na-

uczyciela konsultanta.

§ 12.1. Dyrektorowi przedszkola jednooddzia³owego przy-
s³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci 190,00 - 240,00 z³.

2. Dyrektorowi przedszkola dwuoddzia³owego przys³ugu-
je dodatek funkcyjny w wysokoœci 230,00 - 280,00 z³.

3. Dyrektorowi przedszkola licz¹cego co najmniej trzy od-
dzia³y przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci 280,00 - 350,00 z³.

§ 13.1. Dyrektorowi szko³y podstawowej oraz gimnazjum
licz¹cych nie wiêcej ni¿ 6 oddzia³ów przys³uguje dodatek funk-
cyjny w wysokoœci 250,00 - 400,00 z³.

2. Dyrektorowi szko³y podstawowej oraz gimnazjum licz¹-
cych powy¿ej 6 oddzia³ów przys³uguje dodatek funkcyjny w wy-
sokoœci 320,00 - 500,00 z³.

§ 14. Nauczycielowi, któremu powierzono inne ni¿ dyrek-
tor, wicedyrektor lub pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci 170,00
- 250,00 z³.

§ 15. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê doradcy
metodycznego lub nauczyciela konsultanta przys³uguje doda-
tek funkcyjny w wysokoœæ do 100 z³, jego wysokoœæ ustala dy-
rektor szko³y w porozumieniu z Wójtem Gminy, w ramach posia-
danych œrodków.

§ 16.1. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkó³ przyznaje
i ustala jego wysokoœæ Wójt Gminy £ubniany.

2. Dodatek funkcyjny dla nauczycieli,o których mowa w § 14,
przyznaje dyrektor szko³y w porozumieniu z Wójtem Gminy,
w ramach posiadanych œrodków.

3. Kopia pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego oraz
jego wysokoœci przechowywana jest w aktach osobowych na-
uczyciela, któremu przyznano dodatek.

§ 17.1. Nauczycielom, którym powierzono funkcjê wycho-
wawcy przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoœci:

a) za wychowawstwo w klasie licz¹cej do 20 uczniów
   - 25 z³ miesiêcznie,

b) za wychowawstwo w klasie licz¹cej 21 - 30 uczniów
   - 30 z³ miesiêcznie,

c) za wychowawstwo w klasie licz¹cej powy¿ej 30 uczniów
   - 35 z³ miesiêcznie,

d) za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym
   - 32 z³ miesiêcznie.

§ 18.1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna
sta¿u nauczyciela sta¿ysty przys³uguje w okresie pe³nienia funk-
cji dodatek w wysokoœci 30 z³ miesiêcznie oraz nauczyciela ubie-
gaj¹cego siê o awans nauczyciela mianowanego, przys³uguje
w okresie pe³nienia opieki dodatek funkcyjny w wysokoœci 40 z³
miesiêcznie.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, nie przys³u-
guje w okresie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela,
nad którym pe³niono opiekê. Prawo do dodatku przys³uguje po-
nownie z dniem rozpoczêcia kontynuacji sta¿u przez nauczycie-
la podlegaj¹cego opiece.

3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje za
ka¿d¹ osobê obywaj¹c¹ sta¿ i powierzon¹ danemu nauczycielowi.

§ 19. Dodatek funkcyjny okreœlony w § 12, 13, 14, 15, 17
i 18 przys³uguje nauczycielowi bez wzglêdu na stopieñ jego awan-
su zawodowego.

§ 20.1. Dyrektorowi szko³y dodatek funkcyjny, o którym
mowa w § 17 i § 18, przyznaje Wójt Gminy £ubniany.

2. Nauczycielowi przyznaje dodatek funkcyjny, o którym mowa
w § 17 i § 18, dyrektor szko³y, w której nauczyciel jest zatrudniony.

3. Przepis § 16 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

§ 21.1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierw-
szego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska lub funkcji, a je¿eli powierze-
nie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcje, na czas okre-
œlony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego cza-
su a w razie wczeœniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca,
w którym nast¹pi³o odwo³anie, je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierw-
szego dnia - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieuspra-
wiedliwionej nieobecnoœci w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wynagro-
dzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji opieku-
na z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia na-
st¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

§ 22.1. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 12, 13, 14,
15 i 17 wyp³aca siê z góry w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 18, wyp³aca siê
z do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ V
Dodatek za warunki pracy

§ 23. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w trudnych wa-
runkach, okreœlonych w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie
art. 34 Karty Nauczyciela, przys³uguje dodatek za warunki pracy
w wysokoœci 20 % stawki jego wynagrodzenia zasadniczego
nale¿nego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, za ka¿d¹ zrealizowan¹
przez nauczyciela w miesi¹cu kalendarzowym godzinê zajêæ.

§ 24. Dodatek za trudne warunki pracy przys³uguje na-
uczycielowi bez wzglêdu na jego stopieñ awansu zawodowego.

§ 25. Nauczycielom wykonuj¹cym pracê w uci¹¿liwych
warunkach, okreœlonych w rozporz¹dzeniu wydanym na pod-
stawie art. 34 Karty Nauczyciela, przys³uguje dodatek w wysoko-
œci 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 26. W przypadku zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne
i uci¹¿liwe warunki pracy nauczycielowi przys³uguje prawo do
dodatku z ka¿dego tytu³u.

§ 27.1. Decyzje o przyznaniu dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli podejmuje dyrektor szko³y, dla dyrektora Wójt Gminy
£ubniany.

2. Dodatek za warunki pracy wyp³acany jest z do³u w termi-
nie wyp³aty wynagrodzenia.
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Rozdzia³ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 28.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymia-
row¹ i godziny doraŸnego zastêpstwa oblicza siê, z zastrze¿e-
niem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagro-
dzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je-
¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraŸnego za-
stêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub
szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygo-
dniowego obowi¹zkowego wymiaru zajêæ dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuñczych.

2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach
trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
siêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ.

3. Wynagrodzenie przys³uguje nauczycielowi za ka¿d¹ go-
dzinê ponadwymiarow¹ lub doraŸnego zastêpstwa powy¿ej ty-
godniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuñczych.

4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2,
ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany
wymiar zajêæ przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 29.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzia-
nych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania
lub koñczenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedli-
wionej nieobecnoœci w pracy.

2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy obowi¹zkowy wy-
miar zajêæ okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymia-
ru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ
pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy
lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygo-
dniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielo-
nych w planie organizacyjnym.

§ 30.1. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ z przyczyn le¿¹-
cych po stronie pracodawcy, w szczególnoœci w zwi¹zku z:

1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) chorob¹ dziecka nauczania indywidualnego, trwaj¹c¹

nie d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
4) rekolekcjami
- traktuje siê jak godziny faktyczne odbyte.

§ 31.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraŸnych zastêpstw dla nauczycieli wyp³aca siê
z do³u w terminie wyp³aty wynagrodzenia na podstawie zesta-
wieñ zatwierdzonych przez dyrektora szko³y.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastêp-
stwa doraŸne dla dyrektora szko³y wyp³aca siê z do³u w terminie
wyp³aty wynagrodzenia na podstawie zestawieñ sporz¹dzonych
przez szko³ê i zatwierdzonych przez Wójta Gminy £ubniany lub
Dyrektora Gminnego Zespo³u Ekonomiczno - Administracyjne-
go Szkó³ w £ubnianach.

3. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powinny
byæ z³o¿one w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyj-
nego Szkó³ w £ubnianach do dnia 20 ka¿dego miesi¹ca.

Rozdzia³ VII
Dodatek mieszkaniowy

§ 32.1. Nauczycielom zatrudnionym w szkole w wymiarze,
co najmniej po³owy obowi¹zuj¹cego wymiaru czasu pracy po-
siadaj¹cym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczycie-
la przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany da-
lej dodatkiem.

2. Podstawê naliczenia nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego stanowi stawka wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela sta¿ysty, zaliczonego do 1 grupy zaszeregowania.

3. Wysokoœæ dodatku uzale¿niona jest od liczby cz³onków
rodziny nauczyciela i wynosi 3% podstawy dla nauczyciela sa-
motnego, dodatek wzrasta o 1% na ka¿dego uprawnionego
cz³onka rodziny, nie wiêcej jednak ni¿ do 8%.

4. Do cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 3, zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszka³ych: wspó³ma³-
¿onka oraz dzieci do lat 18, a kszta³c¹ce siê do czasu ukoñcze-
nia nauki, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia.

5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu-
³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalne-
go lub domu.

6. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoœci
okreœlonej w ust. 1. Ma³¿onkowie wspólnie okreœlaj¹ pracodaw-
cê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.

§ 33.1. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
2. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca na-

stêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ pisemny
wniosek o jego przyznanie i przedstawi³ dokumenty potwierdza-
j¹ce prawo do dodatku.

3. Dokumentem potwierdzaj¹cym prawo nauczyciela do
dodatku s¹ w szczególnoœci: odpis skrócony aktu urodzenia
dziecka, orzeczenie s¹dowe o przysposobieniu dziecka, zaœwiad-
czenie z ewidencji ludnoœci o zameldowaniu, zaœwiadczenie
szko³y lub uczelni.

4. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 3,
nauczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.

5. Dyrektor szko³y przyznaje dodatek nauczycielom zatrud-
nionym w szkole, a dyrektorowi dodatek ten przyznaje Wójt Gmi-
ny £ubniany.

§ 34.1. Wyp³acanie przys³uguj¹cego dodatku ulega za-
wieszeniu na okres urlopu bezp³atnego nauczyciela, d³u¿szego
ni¿ miesi¹c kalendarzowy.

2. W przypadku:
a) umieszczenia dziecka, od posiadania którego uzale¿-

nione jest prawo nauczyciela do dodatku, w domu dziecka lub
innej placówce oœwiatowo - wychowawczej,

b) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem, od
posiadania którego uzale¿nione jest prawo nauczyciela do do-
datku

zawieszeniu ulega wyp³ata dodatku w kwocie przys³ugu-
j¹cej na to dziecko.

3. Wznowienie wyp³acania dodatku po ustaniu przyczyny
zawieszenia nastêpuje po z³o¿eniu przez nauczyciela pisemne-
go wniosku.
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§ 35. Nauczyciel, któremu dodatek jest wyp³acany, zobo-
wi¹zany jest zawiadomiæ niezw³ocznie pracodawcê o okoliczno-
œciach powoduj¹cych utratê prawa do dodatku mieszkaniowe-
go lub zawieszenie jego wyp³acania.

§ 36. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest z góry, w ter-
minie wyp³aty wynagrodzenia.

Rozdzia³ VIII
Przepisy koñcowe

§ 37. Zmiany Regulaminu wymagaj¹ zachowania trybu
w³aœciwego do jego uchwalania.

§ 38. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastoso-
wanie maj¹ przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

§ 39. Regulamin zosta³ uzgodniony z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP w £ubnianach i Ko³ami NSZZ "Solidarnoœæ" przy Gimna-
zjum Publicznym w Biadaczu i PSP w Je³owej.

§ 40. Traci moc uchwa³a Nr XX/116/05 Rady Gminy £ubnia-
ny z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu
okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szczegó³owe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wys³ugê lat, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owy sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸ-
nych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ i szczegó³owe zasady przy-
znawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego, na rok 2005.

§ 41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 42. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy £ubniany

Marian Ko³odziej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.)1) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 54
ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.  U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.)2), po uzgodnieniu ze
zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, Rada Miej-
ska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Regulamin
okreœlaj¹cy nauczycielom poszczególnych stopni awan-

su zawodowego wysokoœæ stawek dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³o-
we warunki ich przyznawania, a tak¿e szczegó³owe warunki ob-
liczania i wyp³acania wynagrodzeñ za godziny ponadwymiaro-
we i godziny doraŸnych zastêpstw, a nadto wysokoœæ i warunki
wyp³acania nagród i innych œwiadczeñ wynikaj¹cych ze stosun-
ku pracy, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkanio-
wego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
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Uchwa³a Nr XXXIV/267/05
Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 22 grudnia 2005 r.

(uchwa³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu)*

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy

oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw
w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez Gminê Niemodlin

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okreœlenia
jest mowa o:

- rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracê w dni wolne od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181),

- szkole - nale¿y przez to rozumieæ jednostki organizacyj-
ne wymienione w art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela, zwan¹ dalej Kart¹ Nauczyciela.

Rozdzia³ II
Dodatki za wys³ugê lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za

warunki pracy

1. Dodatek za wys³ugê lat
1) Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje za dni, za które na-

uczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecnoœci
w pracy z powodu niezdolnoœci do pracy wskutek choroby lub
koniecznoœci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytu³u zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.

2) Wysokoœæ dodatku za wys³ugê lat oraz zasady jego przy-
znawania okreœla art. 33 Karty Nauczyciela oraz § 7 ust. 1, 2 i 3
rozporz¹dzenia.

3) Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wyna-
grodzenia.

  1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³o-
szone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 1678, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

  2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³o-
szone w Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203,
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397,
Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526
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5) Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla nauczyciela - w tym
wicedyrektora lub nauczyciela zajmuj¹cego inne stanowisko
kierownicze, wychowawcy, opiekuna sta¿u - ustala dyrektor pla-
cówki.

6) Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹-
pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub
funkcji opiekuna sta¿u, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierw-
szego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

7) Dodatek funkcyjny nie przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel za-
przesta³ pe³nienia obowi¹zków zwi¹zanych z powierzeniem sta-
nowiska kierowniczego, wychowawstwa lub sprawowaniem
funkcji opiekuna sta¿u, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia na-
st¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

8) Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³a-
ty wynagrodzenia.

4. Dodatki za warunki pracy
1) Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielom

pracuj¹cym w trudnych lub uci¹¿liwych dla zdrowia warunkach.
2) Za pracê w warunkach trudnych uznaje siê prowadze-

nie zajêæ, o których mowa w § 8 rozporz¹dzenia.
3) Za pracê w warunkach uci¹¿liwych uznaje siê prowa-

dzenie zajêæ, o których mowa w § 9 rozporz¹dzenia.
4) Wysokoœæ dodatku za trudne warunki pracy wynosi:
a) 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ go-

dzinê przeliczeniow¹ nauczycieli, ustalon¹ zgodnie z § 2 ust. 2
rozporz¹dzenia, za prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wycho-
wawczych, o których mowa w § 8 pkt 8 rozporz¹dzenia,

b) 30% stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ go-
dzinê przeliczeniow¹ nauczycieli, ustalon¹ zgodnie z § 2 ust.2
rozporz¹dzenia, za prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wycho-
wawczych, o których mowa w § 8 pkt 7 rozporz¹dzenia.

5) Wysokoœæ dodatku za uci¹¿liwe warunki pracy, o któ-
rych mowa:

a) w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporz¹dzenia, wynosi 30% stawki
wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹
nauczycieli, ustalon¹ zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia,

b) w § 9 ust. 2 rozporz¹dzenia, wynosi 30 % stawki wyna-
grodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹ na-
uczycieli, ustalon¹ zgodnie z § 2 ust. 2 rozporz¹dzenia.

6) Dodatek za warunki pracy przys³uguje w okresie fak-
tycznego wykonywania pracy, z któr¹ dodatek jest zwi¹zany oraz
w okresie niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagro-
dzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

7) Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê w ca³oœci, je¿eli
nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szko-
dliwych dla zdrowia ca³y obowi¹zuj¹cy go wymiar zajêæ. Doda-
tek wyp³aca siê w wysokoœci proporcjonalnej, je¿eli nauczyciel
realizuje w warunkach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia tylko czêœæ obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ lub je¿eli
jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.

8) Wysokoœæ dodatku za warunki pracy dla nauczyciela
ustala dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y Burmistrz Niemodlina.

9) Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.

Rozdzia³ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw oraz dodatek mieszkaniowy

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny doraŸnych zastêpstw

1) Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
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2. Dodatek motywacyjny
1) Przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego uwzglêdnia

siê warunki zawarte w § 6 rozporz¹dzenia.
2) Œrodki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyj-

ne dla nauczycieli nie mog¹ przekroczyæ w poszczególnych szko-
³ach 3% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.

3) Œrodki, o których mowa w pkt 2,  zwiêksza siê o przeznaczone
na dodatek motywacyjny dla dyrektora i wicedyrektora szko³y.

4) Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.

5) Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom - dyrek-
tor, a dyrektorowi Burmistrz Niemodlina.

6) Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ dodatek motywacyjny
w wysokoœci do 20% stawki wynagrodzenia zasadniczego. Bur-
mistrz mo¿e przyznaæ dodatek motywacyjny w wysokoœci do 50 %
wynagrodzenia zasadniczego.

7) Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

3. Dodatek funkcyjny
1) Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrek-

tora lub wicedyrektora szko³y albo inne stanowisko kierownicze
przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny:

a) dyrektorowi w wysokoœci okreœlonej w tabeli:

 

 

 

 

b) wicedyrektorowi:
- w szkole do 16 oddzia³ów - do 25 %, powy¿ej 16 oddzia-

³ów -  w wysokoœci do 30%,
- w przedszkolu  - w wysokoœci do 10 %
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego,
c) kierownikowi œwietlicy w zale¿noœci od iloœci grup

w œwietlicy:
- jedna grupa wychowawcza        - 5%,
- dwie grupy wychowawcze   - do 10%,
- trzy grupy wychowawcze      - do 15%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
2) Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-

rym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3) Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania oraz za-

jêcia przys³uguje dodatek funkcyjny za:
a) wychowawstwo oddzia³u przedszkolnego w wysokoœci

3% dla ka¿dego wychowawcy,
b) wychowawstwo klasy w zale¿noœci od liczebnoœci

uczniów w klasie:
- do 18 uczniów - 2%,
- ponad 18 uczniów - 3%,
c) funkcjê opiekuna sta¿u w wysokoœci - 2%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego

z wy¿szym wykszta³ceniem magisterskim z przygotowaniem pe-
dagogicznym.

4) Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala
Burmistrz Niemodlina.
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z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwy-
miarowych oraz doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warun-
kach trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych lub doraŸnego zastêpstwa nauczyciela.

2) Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowe-
go lub realizowanego wymiaru zajêæ nauczyciela, o której mowa
w pkt 1, ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizo-
wany wymiar zajêæ przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych go-
dzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

3) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy.

4) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia - za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê tygodniowy, obowi¹zkowy
wymiar zajêæ, okreœlony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podsta-
wie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy
tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoœci
w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przy-
dzielonych w planie organizacyjnym.

5) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

6. Wysokoœæ i warunki wyp³acania dodatku mieszka-
niowego

1) Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 ust. 1 i 3 Karty
Nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2) Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowe-
go, w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego na-
uczyciela, wynosi miesiêcznie:

a) dla jednej osoby                   - 3%,
b) dla dwóch osób                    - 4%,
c) dla trzech osób                      - 5%,
d) dla czterech i wiêcej osób   - 6%
œredniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym

mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
3) Do cz³onków rodziny nauczyciela zalicza siê z nim za-

mieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka, dzieci i rodziców pozostaj¹cych
na jego utrzymaniu.

4) Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak-
¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tyl-
ko jeden dodatek mieszkaniowy. Ma³¿onkowie wspólnie okre-
œlaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.

5) Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek na-
uczyciela, a w przypadku ma³¿eñstwa, o którym mowa w pkt 4,
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dy-
rektor, a dyrektorowi - Burmistrz Niemodlina.

6) Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

a) niewykonywania pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie,
b) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
c) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej,
d) korzystania z urlopu wychowawczego.
7) dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u.
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Rozdzia³ IV
Nagrody dyrektora i organu prowadz¹cego, ze specjalnego

funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze

7. Nauczyciele mog¹ otrzymywaæ nagrody ze specjalnego
funduszu nagród utworzonego na zasadzie art. 49 ust. 1 pkt 1
Karty Nauczyciela w wysokoœci 1% planowanych rocznych wynagro-
dzeñ osobowych za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

8. Œrodki na nagrody dzieli siê:
a) w 70% na nagrody dyrektora,
b) w 30% na nagrody organu prowadz¹cego.

9. Nagrody dyrektora
1) Dyrektor uzale¿nia przyznanie nauczycielowi nagrody od:
a) posiadania co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-

tywnej oceny dorobku zawodowego,
b) otrzymywania w danym roku szkolnym lub roku szkol-

nym poprzedzaj¹cym rok przyznania nagrody dodatku motywa-
cyjnego przez co najmniej szeœæ miesiêcy, a ponadto spe³nia-
nia co najmniej 5 z nastêpuj¹cych kryteriów:

- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w spraw-
dzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okrê-
gowe komisje egzaminacyjne,

- podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿a-
nia nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywa-
nia autorskich programów i publikacji,

- osi¹ga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwali-
fikowaniem uczniów do udzia³u w konkursach lub zawodach na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim,

- posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z ucznia-
mi uzdolnionymi lub z uczniami maj¹cymi trudnoœci w nauce,

- przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoœci szkolne
lub œrodowiskowe,

- prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ w klasie,
szkole, przez organizowanie wycieczek, udzia³ uczniów w spek-
taklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

- organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,
wypoczynkowe,

- organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y,

- osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
- zapewnia pomoc i opiekê uczniom b¹dŸ wychowankom

bêd¹cym w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹-
cym z rodzin ubogich lub patologicznych,

- prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwal-
czanie przejawów patologii spo³ecznej wœród dzieci i m³odzie¿y,
w szczególnoœci narkomanii i alkoholizmu,

- organizuje wspó³pracê szko³y z jednostkami systemu
ochrony zdrowia, Policj¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów pa-
tologii spo³ecznej i niedostosowaniu spo³ecznemu dzieci i m³o-
dzie¿y,

- organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,

- bierze udzia³ w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,

- udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczy-
cieli podejmuj¹cych pracê w zawodzie.

2) Dyrektor przyznaje nagrodê po zasiêgniêciu opinii rady
pedagogicznej.

3) Nagrody z funduszu przyznawane s¹ z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor mo¿e
przyznaæ nauczycielowi nagrodê w innym czasie.

4) Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi po prze-
pracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

5) Nauczyciel, któremu zosta³a przyznana nagroda, otrzy-
muje dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego teczce akt
osobowych.
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Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a, 10, 10a i art. 42c ust. 3
oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.) oraz
przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22, poz. 181), po uzgodnieniu z nauczycielskimi zwi¹zkami
zawodowym, Rada Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê Regulamin okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek
i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych sk³adników wyna-
grodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy spo-
sób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego
przyznawania i wyp³acania, w nastêpuj¹cym brzmieniu:

691

Uchwa³a Nr XXX/373/2005
Rady Gminy Olszanka

z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycie-
lom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki wyp³acania innych

sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania
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10. Nagrody organu prowadz¹cego
1) W imieniu organu prowadz¹cego nagrody przyznaje Bur-

mistrz Niemodlina.
2) Nagrody s¹ przyznawane z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej lub z innej szczególnej okazji.
3) Z wnioskami o nagrody z funduszu mog¹ wystêpowaæ:
- Komisja Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej,
- dyrektorzy szkó³,
- zwi¹zki zawodowe.
4) Burmistrz Niemodlina mo¿e z w³asnej inicjatywy przy-

znaæ nagrodê nauczycielom i dyrektorom szkó³.
5) Do nagrody mog¹ byæ typowani:
- dyrektorzy szkó³,
- nauczyciele szkó³ i przedszkoli, których praca pedago-

giczna oceniona zosta³a na ocenê co najmniej dobr¹, a ponad-
to uczestnicz¹ oni w pracach na rzecz œrodowiska, osi¹gaj¹
pozytywne wyniki w prowadzeniu zespo³ów artystycznych, spor-
towych lub w inny sposób organizuj¹ czas wolny m³odzie¿y
z uwzglêdnieniem zasady, ¿e nagroda mo¿e byæ przyznana na-
uczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat.

6) Nauczyciele, którym przyznana zosta³a nagroda z fun-
duszu mog¹ byæ ponownie typowani do kolejnej nagrody w tym
samym roku szkolnym.

7) Wnioski o nagrodê z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 sierpnia ka¿dego roku.

8) Wniosek o nagrodê mo¿e zaopiniowaæ wizytator Kura-
torium Oœwiaty w Opolu w stosunku do dyrektora szko³y, a dy-
rektor szko³y i rada pedagogiczna opiniuj¹ wniosek o przyzna-
nie nagrody nauczycielowi.

9) O przyznaniu nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Niemodlina zawiadamia w terminie do dnia 15 wrze-
œnia wnioskodawcê i dyrektora szko³y, w której nauczyciel jest
zatrudniony.

10) Osoba wyró¿niona nagrod¹ otrzymuje dyplom, które-
go odpis zamieszcza siê w aktach osobowych pracownika.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nie-
modlina.

§ 3. Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej w Niemodlinie:
1) Nr XXVIII/220/2000 z dnia 29 wrzeœnia 2000 r. w spra-

wie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ oraz szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wy-
s³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoœæ
oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego,

2) Nr XXVIII/221/2000 z dnia 29 wrzeœnia 2000 r. w spra-
wie regulaminu przyznawania przez organ prowadz¹cy nagród ze
specjalnego funduszu nagród za osi¹gniêcia dydaktyczno - wycho-
wawcze, zmieniona uchwa³¹ Nr XVII/138/04 z dnia 27 maja 2004 r.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
z moc¹ od 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Krzysztof Bunia

*/ Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opolskie-
go do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu - skar-
ga Nr PN.III-JSz-0914-16/06 z dnia 6 lutego 2006 r.

Regulamin
okreœlaj¹cy wysokoœæ stawek i szczegó³owe warunki przy-

znawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokoœæ i warunki
wyp³acania innych sk³adników wynagrodzenia wynikaj¹cych ze
stosunku pracy, szczegó³owy sposób obliczania wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw,
a tak¿e wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 2.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do nauczycieli za-
trudnionych w szko³ach podstawowych, przedszkolach i gimna-
zjum prowadzonym przez Gminê Olszanka (woj. opolskie).

2. Regulamin okreœla dla nauczycieli poszczególnych stop-
ni awansu zawodowego:

1) wysokoœæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyzna-
wania dodatków:
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e) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,

f) pe³ne rozpoznanie œrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrze-
buj¹cych szczególnej opieki,

g) prowadzenie dzia³alnoœci maj¹cej na celu zapobiega-
nie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej;

2) jakoœæ œwiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzo-
nym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub
zajêciem, a w szczególnoœci:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzie-
lonych obowi¹zków,

b) podnoszenie umiejêtnoœci zawodowych - udzia³ w do-
skonaleniu warsztatu pracy oraz ró¿nych formach doskonalenia
zawodowego,

c) prezentowanie swego dorobku pedagogicznego,
d) opracowywanie publikacji naukowych zwi¹zanych

z warsztatem pracy,
e) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
f) dba³oœæ o mienie szko³y i poszerzenie bazy dydaktycznej,
g) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pe-

dagogicznej,
h) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿-

bowych,
i) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozy-

tywnej oceny dorobku zawodowego;
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoœci i zajêæ, o których

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoœci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoœci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, za-

wodach sportowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi

organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych

form aktywnoœci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statuto-
wych szko³y.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrek-
torowi szko³y, poza wymienionymi w § 3 ust. 1, jest spe³nienie
nastêpuj¹cych kryteriów:

1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych szko³y, w tym: opracowanie ar-
kusza organizacyjnego, wyposa¿enie w œrodki dydaktyczne,
sprzêt, organizowanie dzia³alnoœci administracyjnej, gospodar-
czej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrze-
ganiem odpowiednich warunków bhp i p.po¿.,

2) opracowanie i realizacja planu finansowego szko³y,
w tym równie¿ pozyskiwanie œrodków pozabud¿etowych,

3) dba³oœæ o mienie, w tym: organizowanie przegl¹dów
technicznych, prace konserwacyjno - remontowe, czystoœæ i es-
tetyka szko³y,

4) prowadzenie spraw osobowych, w tym: zatrudnianie zgod-
nie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dys-
ponowanie funduszem œwiadczeñ socjalnych, dyscyplina pracy,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realiza-
cja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad
nauczycielami rozpoczynaj¹cymi pracê w zawodzie, zachêcanie
do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia
zawodowego, realizacja zaleceñ i wniosków organów nadzoru
pedagogicznego,

6) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym w zakresie
realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja
zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,

7) kszta³towanie atmosfery pracy w szkole, s³u¿¹cej reali-
zacji statutowych zadañ przez podleg³ych pracowników,

8) wspó³praca z organami szko³y i zwi¹zkami zawodowymi,
9) pozosta³e obowi¹zki:
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a) motywacyjnego,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy;
2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za go-

dziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraŸnych zastêpstw;
3) wysokoœæ i warunki wyp³acania innych œwiadczeñ wy-

nikaj¹cych ze stosunku pracy.
3. Regulamin niniejszy okreœla tak¿e wysokoœæ dodatku

mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania
i wyp³acania.

4. Ilekroæ w dalszych przepisach bez bli¿szego okreœlenia
jest mowa o:

1) Regulaminie - rozumie siê przez to Regulamin okreœla-
j¹cy wysokoœæ oraz szczególne warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, za niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, za-
sady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za go-
dziny doraŸnych zastêpstw, a tak¿e wysokoœæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego,

2) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 z póŸn. zm.),

3) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.
w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181),

4) organie prowadz¹cym szko³ê, przedszkole - rozumie
siê przez to Gminê Olszanka,

5) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê, gim-
nazjum, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Olszanka,

6) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y rozumieæ dy-
rektora lub wicedyrektora jednostki organizacyjnej samorz¹du
terytorialnego, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu,

7) nauczycielach bez bli¿szego okreœlenia - rozumie siê
przez to nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu,

8) roku szkolnym - nale¿y przez to rozumieæ okres pracy
szko³y, placówki oœwiatowej od 1 wrzeœnia danego roku do
31 sierpnia roku nastêpnego,

9) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
10) uczniu - rozumie siê przez to tak¿e wychowanka,
11) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - na-

le¿y przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa § 1 rozporz¹dzenia,

12) zak³adowej organizacji zwi¹zkowej - rozumie siê
przez to Zarz¹d Oddzia³u ZNP w Olszance.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 3.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku mo-
tywacyjnego jest:

1) uzyskanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoœci:

a) osi¹ganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej pe³nej
realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych tre-
œci, korelacji treœci programowych z innymi przedmiotami, a tak-
¿e uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoœci
oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktycz-
no - wychowawczych, potwierdzonych wynikami albo sukcesa-
mi w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach spor-
towych, olimpiadach, itp.,

b) stosowanie ró¿norodnych metod nauczania oraz po-
równywanie efektywnoœci stosowanych metod,

c) stosowanie nowych rozwi¹zañ metodycznych w zajê-
ciach dydaktyczno - wychowawczych,

d) prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespo³u
przedmiotowego lub z w³asnej inicjatywy,
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a) przestrzeganie regulaminu pracy,
b) troska o stan bazy, estetykê, ³ad, porz¹dek,
c) samodzielnoœæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,
d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadañ do-

datkowych /konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wyko-
nywanie pomocy dydaktycznych/.

3. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego
po przepracowaniu 6 miesiêcy z zastrze¿eniem ust.4.

4. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przys³uguje na-
uczycielowi sta¿yœcie.

5. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okreœlony,
nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

6. Ustala siê ³¹czn¹ pulê œrodków finansowych przezna-
czonych na wyp³atê dodatków motywacyjnych w poszczególnych
szko³ach w wysokoœci, co najmniej 2% kwoty planowanej na
wynagrodzenia zasadnicze ogó³u nauczycieli zatrudnionych
w danej szkole.

7. 1) Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi wskaŸ-
nik procentowy stawki œredniego wynagrodzenia nauczyciela
sta¿ysty, okreœlonego w art. 30 ust. 3 KN, którego wartoœæ za-
wiera siê od 0% do 15%, z zastrze¿eniem ust. 6.

2) Dodatek motywacyjny dla dyrektora i zastêpcy stanowi
wskaŸnik procentowy stawki œredniego wynagrodzenia nauczy-
ciela sta¿ysty, okreœlonego w art. 30 ust. 3 KN, którego wartoœæ
zawiera siê od 0% do 20%, z zastrze¿eniem ust. 6.

8. Wyp³ata dodatków motywacyjnych nastêpuje w ramach
przyznanych w bud¿ecie szko³y œrodków.

9. Nauczycielowi uzupe³niaj¹cemu etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której uzupe³nia etat.

10. Nauczycielom przeniesionym do pracy w innej szkole
w ramach samorz¹du zgodnie z art.18 Karty Nauczyciela dodatek
motywacyjny ustala dyrektor szko³y, do której nauczyciel zosta³ prze-
niesiony, po zasiêgniêciu opinii dyrektora szko³y poprzedniej.

11. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel lub
dyrektor szko³y powiadamiany jest na piœmie.

12. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje nauczycielowi za:
a) okres urlopu dla poratowania zdrowia,
b) w okresie przebywania w stanie nieczynnym,
c) w czasie letnich wakacji, chyba ¿e nauczyciel prowadzi

zajêcia w tym czasie.
13. Dodatek motywacyjny przyznaje:
a) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
b) dyrektorowi - Wójt.
14. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie

wyp³aty wynagrodzenia.
15. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego zaokr¹gla siê do

pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija siê, a co
najmniej 0,50 z³ liczy siê za pe³ny z³oty.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§ 4.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym ¿e:

1) dyrektorowi - w wysokoœci od 5% do 50%,
2) wicedyrektorowi - w wysokoœci od 5% do 30%
miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego tego

nauczyciela.
2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom, któ-

rym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o któ-

rych mowa w ust. 1 i 2, uwzglêdniaj¹c wielkoœæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, liczbê kadry kierowniczej w szkole i zatrud-
nionych pracowników, z³o¿onoœæ zadañ wynikaj¹cych z zajmo-
wanego stanowiska, wyniki pracy szko³y oraz warunki lokalowe,
œrodowiskowe i spo³eczne, w jakich szko³a funkcjonuje, ustala:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi szko³y - Wójt Gminy.

4. Nauczycielowi, któremu powierzono:
1) opiekê nad oddzia³em w przedszkolu, przys³uguje do-

datek funkcyjny za wychowawstwo w wysokoœci 2 z³ za jednego
uczêszczaj¹cego wychowanka, zgodnie ze zg³oszeniem dyrek-
tora. Dodatek przydziela siê na czas okreœlony, na czas trwania
wychowawstwa. Gdy liczba wychowanków zmniejszy siê o 5 w od-
dziale, dodatek ulega obni¿eniu na podstawie zg³oszenia dy-
rektora;

2) opiekê nad oddzia³em w szkole podstawowej i w gim-
nazjum, przys³uguje dodatek funkcyjny za wychowawstwo
w kwocie 1,5 z³ za jednego ucznia w powierzonym opiece od-
dziale - dodatek ten przydziela siê na czas okreœlony, na czas
trwania wychowawstwa;

3) funkcjê opiekuna sta¿u, doradcy metodycznego oraz
nauczyciela - konsultanta, przys³uguje dodatek funkcyjny w wy-
sokoœci 1 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego wymia-
ru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1
i 2, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierow-
niczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie
to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 5, nie przys³u-
guj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy,
w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za który
nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczy-
ciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do któ-
rych jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zku nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³a-
ty wynagrodzenia.

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

§ 5.1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych warunkach
lub warunkach szkodliwych dla zdrowia, przys³uguje z tego tytu-
³u dodatek za warunki pracy.

2. Wysokoœæ dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzale¿nio-
na jest od stopnia trudnoœci, uci¹¿liwoœci oraz szkodliwoœci dla
zdrowia realizowanych prac lub zajêæ.

3. W przypadkach, które na podstawie § 8 i 9 rozporz¹dze-
nia zosta³y uznane za trudne warunki pracy, nauczycielom przy-
s³uguje dodatek w wysokoœci 1 % stawki godzinowej, oblicza-
nej jak za godziny ponadwymiarowe, za ka¿d¹ faktycznie prze-
pracowan¹ godzinê w ramach realizowanego programu naucza-
nia, je¿eli zajêcia prowadzone s¹ w ramach godzin ponadwy-
miarowych, minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela ustalonej przez MENiS dla obowi¹zkowego wymiaru
godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych,
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

4. Dodatki za warunki pracy wyp³aca siê miesiêcznie
z do³u, proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin w wa-
runkach okreœlonych w ust. 3.

Rozdzia³ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 6.1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doraŸnego zastêpstwa ustala siê dziel¹c przyznan¹
nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie
z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez
miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuñczych.
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2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela,
wynagrodzenie za godzinê doraŸnego zastêpstwa oblicza siê
dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasad-
niczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca
w godzinach doraŸnego zastêpstwa odbywa siê w warunkach
trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez mie-
siêczn¹ liczbê godzin realizowanego wymiaru zajêæ,

3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizo-
wanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1
i 2, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizo-
wany wymiar godzin przez 4,16, z zaokr¹gleniem do pe³nych
godzin w ten sposób, ¿e za czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê,
a co najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w których
nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw przewidzianych
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñ-
czenia zajêæ w œrodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej
nieobecnoœci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub
koñcz¹ w œrodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wy-
miar zajêæ, okreœlony w art. 42 ust. 3 lub 7 Karty Nauczyciela,
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzieñ pracy), za ka¿dy dzieñ usprawie-
dliwionej nieobecnoœci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ licz-
ba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godzi-
ny doraŸnych zastêpstw wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.

7. Przydzia³ godzin doraŸnych zastêpstw powinien mieæ
charakter wyj¹tkowy, w ramach bud¿etu szko³y.

Rozdzia³ VI
Dodatek mieszkaniowy

§ 7.1. Nauczycielom zatrudnionym w wymiarze nie ni¿-
szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru go-
dzin w szko³ach prowadzonych przez Gminê Olszanka i posia-
daj¹cym kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska
przys³uguje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokoœæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zale¿noœci od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczy-
ciela, wynosi miesiêcznie:

1) przy 1 osobie w rodzinie                      - 8 z³;
2) przy 2 osobach w rodzinie                - 10 z³;
3) przy 3 osobach w rodzinie                - 12 z³;
4) przy 4 i wiêcej osobach w rodzinie  - 14 z³.
3. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do do-

datku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
1) wspó³ma³¿onka, który nie posiada w³asnego Ÿród³a

dochodu lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzy-

maniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela

i jego ma³¿onka, dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do cza-
su ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku
¿ycia,

4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami, do cza-
su ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñ-
czenia 26 roku ¿ycia,

5) dzieci niepe³nosprawne nieposiadaj¹ce w³asnego Ÿró-
d³a dochodu,

4. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek na-
uczyciela (dyrektora szko³y).

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) dla nauczyciela - dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy.
6. Organy w³aœciwe do przyznania dodatku mieszkanio-

wego, wymienione w ust. 5, mog¹ ¿¹daæ przed³o¿enia doku-
mentów na potwierdzenie okolicznoœci uzasadniaj¹cych przy-
znanie dodatku cz³onkom rodzin, wymienionym w ust. 3.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje na-
uczycielowi:

1) niezale¿nie od tytu³u prawnego zajmowanego przez nie-
go lokalu mieszkalnego,

2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) pozostawania w stanie nieczynnym,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego

w odrêbnych przepisach,
4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkole-

nia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jed-
nak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by by³a zawarta
umowa o pracê na czas okreœlony, dodatek wyp³aca siê nie
d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a zawarta.

Rozdzia³ VII
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 8.1. W bud¿ecie Gminy tworzy siê specjalny fundusz nagród
dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze.

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze
specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, zgodnie
z art. 49 ust. 2 Karty, reguluje odrêbna uchwa³a.

Rozdzia³ VIII
Dodatek za wys³ugê lat

§ 9.1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat,
którego wysokoœæ i tryb przyznawania reguluje art. 33 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Rozdzia³ IX
Przepisy koñcowe

§ 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Olszanka.

§ 11. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19
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Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
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) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087),
Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W celu wspierania przedsiêbiorców dokonuj¹cych
w okresie obowi¹zywania tej uchwa³y nowych inwestycji na nie-
ruchomoœciach stanowi¹cych ich w³asnoœæ, modernizacji gmin-
nych lokali u¿ytkowych oraz tworz¹cych nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Opole przyjmuje siê Opolski Program Pomocy
Przedsiêbiorcom.

§ 2. Opolski Program Pomocy Przedsiêbiorcom ma na
celu rozwój gospodarczy Gminy Opole, pobudzenie rynku pracy,
zmniejszenie bezrobocia, zachêcenie inwestorów zewnêtrznych,
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Uchwa³a Nr LVII/637/05
Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjêcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiêbiorcom i zmiany uchwa³y
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz
art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póŸn. zm.) oraz art. 30
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.), Rada
Gminy Olszanka uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê op³atê administracyjn¹ za czynnoœci
urzêdowe nieobjête przepisami o op³acie skarbowej:

1) za sporz¹dzenie wypisu z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

a) dla nie wiêcej ni¿ 3 dzia³ek  30,-z³,
b) dla 4 i wiêcej dzia³ek             55,-z³,
2) za sporz¹dzenie wyrysu z miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego:

a) w formacie A4 za 1 egzemplarz                           30,-z³,
b) w formacie wiêkszym ni¿ A4 za 1 egzemplarz  55,-z³.
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Uchwa³a Nr XXXIII/398/2006
Rady Gminy Olszanka

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej

§ 2.1. Op³atê administracyjn¹ wnioskodawca obowi¹zany
jest uiœciæ najpóŸniej w dniu odbioru dokumentów, o których
mowa w § 1.

2. Op³ata administracyjna p³atna jest w kasie Urzêdu Gmi-
ny w Olszance lub przelewem na konto Urzêdu.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ol-
szanka.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

jak i lokalnych przedsiêbiorców do inwestowania w mieœcie.
Zgodnie ze Strategi¹ Rozwoju Miasta Opola za szczególnie wa¿ne
dziedziny uznano przetwórstwo spo¿ywcze, us³ugi turystyczne,
ochronê zdrowia, budownictwo, przemys³ maszyn i urz¹dzeñ
oraz przemys³ meblarski. Opole poszukuje inwestorów wyko-
rzystuj¹cych lokalne zasoby kwalifikowanej kadry i oferuje im
tereny pod inwestycje.

§ 3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) przedsiêbiorcy - nale¿y przez to rozumieæ przedsiê-

biorcê w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie dzia³alno-
œci gospodarczej,

2) nowych inwestycjach - nale¿y przez to rozumieæ inwe-
stycjê zwi¹zan¹ z utworzeniem, rozbudow¹ lub nabyciem przed-
siêbiorstwa,

3) nowych miejscach pracy - nale¿y przez to rozumieæ
przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie w okre-
œlonym przedziale czasu,

4) lokalu u¿ytkowym - lokal przeznaczony na inne cele ni¿
mieszkaniowe,

5) najemcy - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê wy-
najmuj¹cego lokal u¿ytkowy od Gminy,

6) wynajmuj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Opole.
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4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przys³uguje
w okresie 6 miesiêcy pod warunkiem utrzymania miejsc pracy
przez okres co najmniej 12 miesiêcy.

5. Zatrudnienie pracownika na umowê zlecenie nie jest
utworzeniem nowego miejsca pracy. Za utworzenie nowego
miejsca pracy nie uznaje siê zamiany dotychczasowej umowy
zlecenia lub umowy o dzie³o na umowê o pracê, jak równie¿
zawarcie umowy o pracê z osob¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, przed zawarciem umowy, na rzecz przedsiêbiorcy
ubiegaj¹cego siê o zwolnienie.

6. Decyzjê o zwolnieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wydaje
Prezydent Miasta po up³ywie 12 miesiêcy, o których mowa w ust. 4.

§ 9.1. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o pomoc, o której
mowa w § 5, zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku dokumenty
potwierdzaj¹ce:

1) nabycie nieruchomoœci, na której uruchomiono lub po-
szerzono dzia³alnoœæ gospodarcz¹,

2) wielkoœci poniesionych nak³adów inwestycyjnych.
2. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o pomoc, o której mowa

w § 7, zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku dokumenty po-
twierdzaj¹ce wartoœci robót modernizacyjnych wykonanych
w lokalu u¿ytkowym.

3. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o pomoc, o której mowa
w § 8, zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku dokumenty po-
twierdzaj¹ce przyrost miejsc pracy.

4. Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o pomoc, o której mowa
w § 5, 7 i 8, zobowi¹zany jest do³¹czyæ do wniosku oœwiadczenia
o wielkoœci oraz przeznaczeniu pomocy publicznej uzyskanej
w ró¿nych formach i  z  ró¿nych Ÿróde³ w okresie kolejnych 3 lat,
poprzedzaj¹cych datê, od której bêdzie przys³ugiwa³o zwolnienie.

5. Zwolnieñ udziela siê w formie prawem przewidzianej.

§ 10.1. W przypadku utraty uprawnieñ do zwolnienia przed-
siêbiorca jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d Mia-
sta Opola w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoœci
powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia obejmuje takie przypadki, jak:
- odsprzeda¿ nabytej nieruchomoœci,
- utrata tytu³u prawnego do najmu,
- zlikwidowanie miejsc pracy wykazanych jako nowe we

wniosku o zwolnienie.
2. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do

zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okolicznoœci powoduj¹ce utratê tego prawa.

3. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d Urz¹d Miasta
Opola co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyska-
nia zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres, przez
jaki korzysta³ ze zwolnienia.

4. Przedsiêbiorcy, o których mowa w ust. 2 i 3, s¹ zobowi¹-
zani do zap³aty nale¿nego podatku lub czynszu wraz z odsetkami od
dnia, w którym przedsiêbiorca utraci³ prawo do zwolnienia.

§ 11.1. Przepisy uchwa³y nie maj¹ zastosowania dla po-
mocy przekraczaj¹cej 100 tys. euro dla przedsiêbiorcy, z uwzglêd-
nieniem pomocy udzielonej przedsiêbiorcy w okresie kolejnych
3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia.

2. Uchwa³a nie przewiduje udzielania pomocy w sekto-
rach uznanych za wra¿liwe, tj. sektorze motoryzacyjnym, budow-
nictwa okrêtowego, górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza i stali,
w³ókien syntetycznych, ¿eglugi morskiej oraz w transporcie.

3. Zwolnieñ, o których mowa w § 5, 7 i 8, nie stosuje siê
wobec przedsiêbiorców:

1) prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, zarówno deta-
liczn¹, jak i hurtow¹ na ³¹cznej powierzchni powy¿ej 200 m2,

2) zalegaj¹cych z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec Gminy Opole.

Dziennik Urzêdowy
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§ 4. Form¹ pomocy jest:
1) ca³kowite lub czêœciowe zwolnienie od podatku od nie-

ruchomoœci,
2) okresowe zwolnienie z czynszu za najem lokalu u¿ytko-

wego stanowi¹cego w³asnoœæ Gminy Opole.

§ 5.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) nowo wybudowane budynki, budowle lub ich czêœci

przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod
warunkiem wykorzystania ich do tej dzia³alnoœci,

2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle lub ich czêœci
przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod
warunkiem wykorzystania ich do tej dzia³alnoœci,

3) grunty, budynki i budowle, w przypadku rozpoczêcia wy-
korzystywania ich do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
przez podatnika, bêd¹ce w jego posiadaniu, lecz wczeœniej nie-
wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, pod
warunkiem poniesienia nak³adów inwestycyjnych zwi¹zanych
z uruchomieniem, b¹dŸ rozbudow¹ przedsiêbiorstwa nie mniej-
szych ni¿ piêciokrotnoœæ rocznej wartoœci podatku.

2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uwa¿a siê
budynki i budowle, których budowa zosta³a rozpoczêta po wej-
œciu w ¿ycie uchwa³y.

3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uwa¿a siê
grunty, budynki i budowle nabyte po wejœciu w ¿ycie uchwa³y.

§ 6.1. Zwolnienie od podatku od nieruchomoœci dotyczy
powierzchni, na której faktycznie zosta³a uruchomiona dzia³al-
noœæ gospodarcza.

2. Wysokoœæ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ 3 - letniej
wartoœci nale¿nych podatków i przys³uguje przez okres nie d³u¿-
szy ni¿ 3 lata od miesi¹ca nastêpnego po wyst¹pieniu okolicz-
noœci stanowi¹cej przes³ankê do uzyskania zwolnienia.

§ 7.1. Najemca lokalu u¿ytkowego, który uzyska wcze-
œniejsz¹ zgodê wynajmuj¹cego na dokonanie w lokalu wymia-
ny lub modernizacji:

1) instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej,
2) stolarki: drzwiowej, okiennej,
bêdzie zwolniony z czynszu w wysokoœci 100% poniesio-

nych kosztów na wymianê lub modernizacjê na podstawie przed-
³o¿onego do zatwierdzenia kosztorysu. Wartoœci robót bêd¹ roz-
liczane wg kosztorysu powykonawczego na podstawie cen mi-
nimalnych w danym okresie rozliczeniowym (SEKOCENBUD).

2. Prezydent Miasta Opola kwalifikuj¹c lokal u¿ytkowy do
najmu mo¿e wyznaczyæ okres bezczynszowy na przystosowanie
lokalu do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.

3. Na wniosek najemcy rozpoczynaj¹cego dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ wynajmuj¹cy wyra¿a zgodê na udzielenie trzymie-
siêcznej prolongaty w  zap³acie po³owy czynszu, z obowi¹zkiem
jej rozliczenia w okresie rocznym.

§ 8.1. Na wniosek najemcy, który w wynajmowanym loka-
lu utworzy nowe miejsca pracy w pe³nym wymiarze czasu pracy,
wynajmuj¹cy zwolni najemcê z wnoszenia czynszu w wysokoœci
po³owy minimalnego wynagrodzenia, okreœlonego rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów, za ka¿de utworzone miejsce pracy netto.

2. Przedsiêbiorca prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie Gminy Opole nie krócej ni¿ 1 rok, w przypadku utwo-
rzenia przez niego nowego miejsca pracy w pe³nym wymiarze
czasu pracy, zostanie zwolniony od podatku od nieruchomoœci
w wysokoœci po³owy minimalnego wynagrodzenia, okreœlonego roz-
porz¹dzeniem Rady Ministrów, za ka¿de utworzone miejsce pracy
netto. Zwolnienie nastêpuje na wniosek przedsiêbiorcy.

3. Wysokoœæ zwolnienia nie mo¿e przekroczyæ miesiêcz-
nej wartoœci czynszu lub nale¿nego podatku od nieruchomoœci.
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§ 12. O zwolnienia mog¹ ubiegaæ siê przedsiêbiorcy, któ-
rzy spe³nili warunki wymienione w § 5, 7 i 8 po wejœciu w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.

§ 13.1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Opola.

2. Prezydent Miasta do koñca I kwarta³u ka¿dego roku
przedk³ada Radzie Miasta sprawozdanie z udzielonej pomocy
za rok ubieg³y.

§ 14.1. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/267/04 Rady Miasta
Opola z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia od podat-
ku od nieruchomoœci i czynszu za najem lokalu u¿ytkowego dla
przedsiêbiorców realizuj¹cych nowe inwestycje. Przedsiêbior-
cy, którzy w okresie obowi¹zywania tej uchwa³y nabyli prawa do
zwolnieñ zachowuj¹ je przez okres 2 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zm. 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) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z  2005 r. Nr 236, poz. 2008), po uzyskaniu opinii Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Miasta Opo-
la uchwala Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Miasta Opola, zwany dalej Regulaminem, o nastêpuj¹cej treœci:

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Opola.

§ 2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia

13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z póŸn. zm.);

2) ustawie o odpadach - nale¿y przez to rozumieæ ustawê
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z póŸn. zm.);

3) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - nale¿y przez
to rozumieæ plan gospodarki odpadami dla miasta Opola wpro-
wadzony uchwa³¹ Nr XLVIII/499/05 Rady Miasta z dnia 23 czerw-
ca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony œrodowi-
ska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Opola;

4) odpadach komunalnych drobnych - nale¿y przez to
rozumieæ odpady komunalne, które ze wzglêdu na swoje roz-
miary i  masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych
wyposa¿enie nieruchomoœci;

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale-
¿y przez to rozumieæ odpady komunalne, które ze wzglêdu na
swoje rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stano-
wi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci (np. stare meble, wózki dzie-
ciêce, sprzêt gospodarstwa domowego, deski, materace itp.);
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Uchwa³a Nr LVIII/660/06
Rady Miasta Opola

z dnia 26 stycznia 2006 r.

(uchwa³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu)*

w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta Opola

6) odpadach zielonych - nale¿y przez to rozumieæ odpady
powstaj¹ce na publicznych i prywatnych terenach zieleni wsku-
tek ich pielêgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia ro-
œlinnego z targowisk i cmentarzy;

7) zak³adzie utylizacji odpadów - nale¿y przez to rozu-
mieæ zak³ad gospodarki odpadami komunalnymi, spe³niaj¹cy
wymagania przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochro-
ny œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.) i ustawy
o odpadach, prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w szczególnoœci: sor-
townie, kompostownie, zak³ady przetwarzania odpadów wielko-
gabarytowych, budowlanych, jak równie¿ sk³adowiska;

8) przedsiêbiorstwie wywozowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przed-
siêbiorstwo upowa¿nione, w rozumieniu przepisów ustawy
i  ustawy o odpadach, do œwiadczenia us³ug w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci i ich
transportu lub opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i trans-
portu nieczystoœci ciek³ych;

9) Centrum Przetwarzania Odpadów - nale¿y przez to
rozumieæ zak³ad utylizacji odpadów przy ul. Podmiejskiej 69,
zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;

10) GPZON - nale¿y przez to rozumieæ Gminny Punkt Zbie-
rania Odpadów Niebezpiecznych na terenie Centrum Przetwa-
rzania Odpadów, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Go-
spodarki Odpadami;

11) MZWON - nale¿y przez to rozumieæ Miejsca Zbiórki
Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (apteki, przychodnie, szpi-
tale, placówki oœwiatowe, centra handlowe, punkty sprzeda¿y
i serwisowe, warsztaty samochodowe, stacje benzynowe, pla-
cówki sprzeda¿y detalicznej sprzêtu oœwietleniowego, specjali-
styczne firmy posiadaj¹ce stosowne zezwolenia itp.);

12) zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozu-
mieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyj-
nych, takie jak: konie, byd³o, œwinie, owce, kozy, drób (w tym
go³êbie), zwierzêta futerkowe i pszczo³y;

13) zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoœci psy i koty oraz inne zwierzêta uznane za nadaj¹-
ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;

2. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXIV/328/04 Rady Miasta
Opola z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjêcia tekstu jednolitego
uchwa³y w sprawie zasad najmu lokali u¿ytkowych skreœla siê § 8.

§ 15.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Dariusz Smaga³a



14) koordynatorze - nale¿y przez to rozumieæ Schronisko
dla Bezdomnych Zwierz¹t w Opolu przy ul. Torowej, dzia³aj¹ce
w ramach struktury Ogrodu Zoologicznego;

15) osobach utrzymuj¹cych zwierzêta domowe - nale¿y
przez to rozumieæ ich w³aœcicieli oraz posiadaczy (faktycznych
opiekunów).

Rozdzia³ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹d-

ku na terenach nieruchomoœci

§ 3.1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do utrzy-
mania na ich terenie porz¹dku, czystoœci oraz nale¿ytego stanu
sanitarno - higienicznego w zakresie okreœlonym ustaw¹,
a ponadto do:

1) dbania o estetykê terenu nieruchomoœci oraz utrzymy-
wania nieruchomoœci w stanie wolnym od zachwaszczenia;

2) dokonywania systematycznej wymiany piasku w pia-
skownicach znajduj¹cych siê na terenach publicznie dostêp-
nych, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku;

3) niezw³ocznego usuwania z terenu nieruchomoœci ma-
teria³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontów, rozbió-
rek i przebudowy lokali i budynków;

4) niezw³ocznego usuwania opa³u z³o¿onego na terenie
przeznaczonym do u¿ytku publicznego i oczyszczania miejsca
jego tymczasowego gromadzenia;

5) usuwania sopli lodu i nawisów œniegu z dachów, para-
petów, gzymsów, rynien i innych czêœci nieruchomoœci, niezw³ocz-
nie po ich pojawieniu siê;

6) niezw³ocznego uprz¹tania b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci udostêpnionych do u¿yt-
ku publicznego oraz chodników przylegaj¹cych bezpoœrednio
do nieruchomoœci.

2. Obowi¹zek uprz¹tniêcia œniegu i lodu z chodnika powi-
nien byæ realizowany przez odgarniêcie w miejsce niepowodu-
j¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów.

3. Zanieczyszczenia uprz¹tniête z chodników powinny byæ
gromadzone we w³asnych pojemnikach na odpady.

4. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu, b³ota i innych za-
nieczyszczeñ z chodnika na jezdniê, ¿ywop³ot, trawnik lub urz¹-
dzenia techniczne pasa drogowego.

5. Obowi¹zek likwidowania œliskoœci na drogach publicz-
nych, ulicach, placach, w okresie mrozów i opadów œniegu, mo¿e
byæ realizowany wy³¹cznie przy u¿yciu piasku zmieszanego ze
œrodkami chemicznymi niedzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zie-
leni oraz drzewa, przy czym piasek musi byæ uprz¹tniêty nie-
zw³ocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

6. U¿ytkownicy pól uprawnych s¹ zobowi¹zani do utrzyma-
nia czystoœci na obszarze skrzy¿owañ pól uprawnych z drogami
publicznymi.

7. Wykonawcy robót budowlanych s¹ zobowi¹zani do utrzy-
mania czystoœci na obszarze wyjazdu z placów budowy na drogi
publiczne.

§ 4.1. System gospodarki odpadami komunalnymi na te-
renie Miasta Opola polega na zbieraniu i odbiorze nastêpuj¹-
cych rodzajów odpadów:

1) odpady wymieszane;
2) odpady zbierane selektywnie w nastêpuj¹cym zakresie:
a) odpady opakowaniowe (makulatura, szk³o bia³e i kolo-

rowe, tworzywa sztuczne) wraz z papierem, tektur¹, metalami,
b) odpady ulegaj¹ce biodegradacji (w tym zielone),
c) odpady wielkogabarytowe,
d) odpady budowlane,
e) odpady niebezpieczne.
2. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, ulega-

j¹cych biodegradacji, odpadów budowlanych i wielkogabaryto-
wych, w zakresie okreœlonym w Gminnym Planie Gospodarki Odpa-

dami, zostanie wprowadzona po uruchomieniu obiektów Centrum
Przetwarzania Odpadów (kompostownia, instalacja odzysku odpa-
dów budowlanych, instalacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,
sortownia), a odpadów niebezpiecznych - po uruchomieniu poszcze-
gólnych systemów zbiórki, opisanych w § 9 ust. 1 pkt 5.

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi mog¹ byæ dokonywane na
terenie nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e:

1) mycie samochodów odbywaæ siê bêdzie na utwardzo-
nej, uszczelnionej powierzchni, w granicach nieruchomoœci,
z u¿yciem œrodków ulegaj¹cych biodegradacji;

2) powstaj¹ce œcieki odprowadzane bêd¹ do kanalizacji
posiadaj¹cej urz¹dzenia podczyszczaj¹ce lub gromadzone
w  zbiorniku bezodp³ywowym;

3) powstaj¹ce œcieki nie bêd¹ odprowadzane bezpoœred-
nio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

4) naprawy zwi¹zane bêd¹ z  ich bie¿¹c¹ eksploatacj¹
(wymiana kó³, œwiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³y-
nów, regulacje), z wy³¹czeniem napraw blacharsko - lakierni-
czych, tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych, za zgod¹
w³aœciciela nieruchomoœci i w sposób niepowoduj¹cy uci¹¿li-
woœci dla s¹siadów;

5) odpady powstaj¹ce podczas napraw bêd¹ gromadzo-
ne w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane do w³a-
œciwej utylizacji.

Rozdzia³ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczo-

nych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieru-
chomoœci oraz na drogach publicznych, warunki rozmiesz-
czenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym

§ 6.1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieru-
chomoœci powinny byæ gromadzone w nastêpuj¹cych urz¹dze-
niach:

1) kosze uliczne o pojemnoœci minimalnej 40 l;
2) pojemniki na odpady wymieszane o pojemnoœci 120 l,

240 l, 1100 l;
3) kontenery na odpady budowlane i wielkogabarytowe;
4) szczelne worki.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

stosuje siê pojemniki do tego celu przystosowane (estetyczne,
szczelne, wykonane z materia³ów trwa³ych, zamykane), o po-
jemnoœciach m.in. 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, 2,5 m3, 5m3,
kontenery od 3,5 m3 do 36 m3 oraz worki z tworzyw sztucznych.

3. Miejsca gromadzenia odpadów sta³ych powinny byæ przy-
gotowane zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.).

4. Na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki na odpady odbierane selektywnie nale¿y ustawiaæ w miej-
scu wyodrêbnionym, widocznym, trwale oznaczonym, na wyrów-
nanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczo-
nej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota, bez koniecznoœci
otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci lub, gdy takiej mo¿-
liwoœci nie ma, nale¿y wystawiæ je w dniu odbioru, zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejœciem na
teren nieruchomoœci.

5. Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych
lub oczyszczalnia przydomowa powinny byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd, w celu ich opró¿nienia.

6. Pojemniki na odpady powinny byæ utrzymywane w sta-
nie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz okresowo dezyn-
fekowane.
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Dziennik Urzêdowy
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§ 7. Organizatorzy imprez, festynów, jarmarków itp. s¹ zo-
bowi¹zani do:

1) wyposa¿enia terenu, na którym siê one odbywaj¹
w pojemniki na odpady komunalne oraz toalety przenoœne,
w iloœci dostosowanej do przewidywanej liczby uczestników, cha-
rakteru i czasu trwania imprezy, festynu, jarmarku itp.;

2) uporz¹dkowania terenu bezpoœrednio po zakoñczeniu
imprezy, wywiezienia odpadów, usuniêcia przenoœnych toalet oraz
uporz¹dkowania terenów przyleg³ych, jeœli jest taka potrzeba.

§ 8.1. Obowi¹zuj¹ce normatywne pojemnoœci pojemni-
ków do gromadzenia drobnych odpadów komunalnych ustala
siê nastêpuj¹co:

1) dla gospodarstw domowych - pojemniki o pojemnoœci
wystarczaj¹cej do zgromadzenia w ci¹gu tygodnia 30 l odpa-
dów komunalnych na mieszkañca:

a) jedno- lub dwuosobowa rodzina - co najmniej jeden
pojemnik 120 l;

b) trzy- lub czteroosobowa rodzina - co najmniej dwa po-
jemniki 120 l lub jeden pojemnik 240 l;

c) piêcio- lub szeœcioosobowa rodzina - co najmniej trzy
pojemniki 120 l;

d) siedmio- lub oœmioosobowa rodzina - co najmniej cztery
pojemniki 120 l lub dwa pojemniki 240 l;

e) rodziny liczniejsze - pojemniki o pojemnoœci zapewniaj¹-
cej pokrycie zapotrzebowania wed³ug norm zapisanych powy¿ej;

f) dla budynków wielorodzinnych - co najmniej jeden po-
jemnik 1100 l na ka¿de 12 mieszkañ;

2) dla szkó³ wszelkiego typu - pojemniki o pojemnoœci
wystarczaj¹cej do zgromadzenia w ci¹gu tygodnia 5 l odpadów
komunalnych na ka¿dego ucznia (studenta) i pracownika, a dla
¿³obków i przedszkoli - 3 l odpadów komunalnych na ka¿de dziec-
ko i pracownika;

3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych
poza lokalem - pojemniki o pojemnoœci wystarczaj¹cej do zgro-
madzenia w ci¹gu tygodnia 50 l odpadów komunalnych na ka¿-
de 10 m2 powierzchni ca³kowitej lokalu lub na ka¿dego zatrud-
nionego w punkcie - co najmniej jeden pojemnik 120 l na ka¿dy
lokal lub ka¿dy punkt;

4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemnoœci
wystarczaj¹cej do zgromadzenia w ci¹gu tygodnia 20 l na jedno
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to tak¿e miejsc w tzw. ogród-
kach zlokalizowanych na zewn¹trz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co naj-
mniej jeden pojemnik o pojemnoœci 120 l;

6) dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyj-
nych (w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych) -
pojemniki o pojemnoœci wystarczaj¹cej do zgromadzenia w ci¹-
gu tygodnia 120 l odpadów komunalnych na ka¿dych 10 zatrud-
nionych;

7) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli,
pensjonatów itp. - pojemniki o pojemnoœci wystarczaj¹cej do
zgromadzenia w ci¹gu tygodnia 20 l odpadów komunalnych na
jedno ³ó¿ko;

8) dla ogródków dzia³kowych - pojemniki o pojemnoœci
wystarczaj¹cej do zgromadzenia w ci¹gu tygodnia 20 l odpadów
komunalnych na ka¿d¹ dzia³kê w okresie od 1 marca do 31 paŸdzier-
nika ka¿dego roku i 5 l poza tym okresem;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla
zapewnienia czystoœci wymagany jest równie¿ na zewn¹trz, poza
lokalem, co najmniej pojemnik o pojemnoœci 120 l.

2. Je¿eli okreœlona wy¿ej normatywna objêtoœæ pojemni-
ków nie wystarcza na przyjêcie wszystkich drobnych odpadów
komunalnych, nale¿y ustawiæ dodatkowe pojemniki lub zwiêk-
szyæ czêstotliwoœæ wywozu, z uwzglêdnieniem sobót i dni œwi¹-
tecznych.

3. Dopuszcza siê równie¿ mo¿liwoœæ wyposa¿enia nieru-
chomoœci w mniejsz¹ iloœæ pojemników, ni¿ okreœlona w ust. 1,
w przypadku zwiêkszenia czêstotliwoœci odbioru odpadów w sto-
sunku do ustalonej w § 12 lub prowadzenia na terenie nierucho-
moœci selektywnej zbiórki odpadów.

4. Do zbierania okresowo zwiêkszonych iloœci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników lub kontenerów,
mog¹ byæ u¿ywane odpowiednio oznaczone, szczelne worki
z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny
byæ zabezpieczone przed wydostaniem siê zgromadzonych
w nich odpadów.

5. Odpady komunalne niemieszcz¹ce siê w typowych urz¹-
dzeniach do zbierania odpadów, nale¿y gromadziæ w specjalnie
do tego celu dostosowanych kontenerach lub na wyznaczonym
do tego celu miejscu na terenie nieruchomoœci.

6. Odpady komunalne powsta³e w wyniku robót budowla-
nych powy¿ej 0,3 m3 nale¿y gromadziæ w specjalnie do tego przy-
stosowanych kontenerach uniemo¿liwiaj¹cych pylenie o pojem-
noœci minimalnej 5 m3, których ustawienie nie mo¿e powodo-
waæ utrudnienia w korzystaniu z nieruchomoœci.

§ 9.1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:

1) odpady opakowaniowe (makulatura, szk³o bia³e i kolo-
rowe, tworzywa sztuczne) wraz z papierem, tektur¹, metalami:

a) zabudowa niska - worki do selektywnego gromadzenia
odpadów;

b) zabudowa wysoka - zestawy ogólnodostêpnych pojem-
ników i worków;

c) tereny ogólnodostêpne (wyznaczone miejsca), wszyst-
kie placówki edukacyjne (z wyj¹tkiem ¿³obków) - zestawy ogól-
nodostêpnych pojemników;

2) odpady ulegaj¹ce biodegradacji (w tym zielone):
a) zieleñ ogólnodostêpna, zieleñ osiedlowa, pracownicze

ogródki dzia³kowe - zarz¹dcy zapewniaj¹ pojemniki (kontenery)
do selektywnej zbiórki;

b) tereny ogólnodostêpne (wyznaczone miejsca na tere-
nie miasta - rejon zabudowy niskiej i wysokiej) - gromadzenie
w  pojemnikach na  odpady ulegaj¹ce biodegradacji o pojem-
noœci minimum 120 l;

c) zabudowa jednorodzinna - gromadzenie w kompostow-
nikach, zgodnie z ustaleniami Gminnego Planu Gospodarki
Odpadami;

3) odpady wielkogabarytowe (meble, elementy wyposa-
¿enia mieszkañ, AGD, RTV itp.) - gromadzenie w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomoœci lub w kontenerach dostar-
czanych doraŸnie, odbiór cykliczny (minimum dwa razy w roku),
poprzedzony og³oszeniem okreœlaj¹cym termin, miejsce i ro-
dzaj odbieranych odpadów;

4) odpady budowlane - gromadzenie w wyznaczonym miej-
scu na terenie nieruchomoœci lub w kontenerach dostarczanych
doraŸnie;

5) odpady niebezpieczne - zbieranie w  trzech systemach
jednoczeœnie:

a) ruchomy punkt odbioru odpadów niebezpiecznych - spe-
cjalistyczny pojemnik (lub mobilny kontener) na odpady niebez-
pieczne ustawiany w  poszczególnych osiedlach, terminy odbio-
ru wg harmonogramu. W ramach ruchomego systemu zbiórki
odpadów niebezpiecznych przyjmowane bêd¹: przeterminowa-
ne lekarstwa, baterie i akumulatory, farby, lakiery, odczynniki che-
miczne, rozpuszczalniki, tusze, tonery, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i ¿ywice zawieraj¹ce substancje niebezpieczne, two-
rzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po olejach,
farbach, detergentach, œrodkach ochrony roœlin itp.), metale
(puszki po farbach, opakowania po aerozolach), lampy fluore-
scencyjne oraz inne odpady zawieraj¹ce rtêæ (np. termometry),
zu¿yte oleje silnikowe oraz smary itp.,



b) zbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkañców
Miasta w wytypowanych placówkach (MZWON):

- apteki, przychodnie, szpitale - zbiórka przeterminowanych
lekarstw;

- placówki oœwiatowe i centra handlowe - zbiórka zu¿ytych
baterii;

- punkty sprzeda¿y, punkty serwisowe, warsztaty samocho-
dowe, stacje benzynowe, specjalistyczne firmy - zbiórka zu¿y-
tych akumulatorów i  przepracowanych olejów;

- placówki sprzeda¿y detalicznej sprzêtu oœwietleniowe-
go, specjalistyczne firmy (zbiórka lamp fluorescencyjnych);

- sklepy ze sprzêtem elektrotechnicznym - zbiórka zu¿ytych
baterii, akumulatorów, sprzêtu AGD, RTV itp.,

c) zbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkañców
miasta w GPZON - czasowe magazynowanie odpadów niebez-
piecznych zbieranych selektywnie, pochodz¹cych z gospodarstw
domowych, w tym z ww. systemów (oraz zu¿ytych opon i ma³ych
iloœci odpadów azbestowych do czasu transportu na sk³adowi-
ska odpadów azbestowych).

2. Gmina w miejscach publicznych, a prowadz¹cy dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ przed sklepami, lokalami gastronomiczny-
mi itp., zobowi¹zani s¹ ustawiæ pojemniki przeznaczone na se-
lektywn¹ zbiórkê odpadów, które uzupe³niaj¹ system selektyw-
nej zbiórki odpadów na terenie Gminy.

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecz-
nych stosuje siê specjalistyczne  pojemniki lub worki z oznacze-
niem rodzaju odpadu, zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo prac prze-
³adunkowych i przewozu, wykonane z materia³u odpornego na
dzia³anie sk³adników umieszczanych w  nich odpadów, posia-
daj¹ce szczelne zamkniêcie zabezpieczaj¹ce przed przypadko-
wym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu, czynnoœci za-
³adunkowych i roz³adunkowych oraz przed otwarciem przez oso-
by postronne.

4. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów
powinny byæ utrzymane w nastêpuj¹cej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturê opako-
waniowe i nieopakowaniowe;

2) bia³y - z przeznaczeniem na opakowania szklane bez-
barwne;

3) zielony - z przeznaczeniem na opakowania szklane ko-
lorowe;

4) ¿ó³ty - na opakowania z tworzyw sztucznych, kartony po
napojach, puszki aluminiowe;

5) br¹zowy - do gromadzenia odpadów ulegaj¹cych bio-
degradacji;

6) pomarañczowy (kontener) - do gromadzenia odpadów
budowlanych;

7) czerwony - do gromadzenia odpadów niebezpiecznych;
8) inne oznakowane, specjalne pojemniki np. na baterie

w placówkach oœwiatowych i obiektach handlowych, na oleje
silnikowe, œwietlówki itp.

5. W³aœciciele pojazdów wycofanych z eksploatacji maj¹
obowi¹zek przekazywania ich do stacji demonta¿u lub punktu
zbierania pojazdów.

§ 10.1. Kosze na œmieci ustawiane w miejscach publicz-
nych, takich jak: drogi, ci¹gi handlowo - us³ugowe, przystanki
komunikacji miejskiej, parki, powinny byæ estetyczne, trwa³e i zabez-
pieczone przed wysypywaniem siê zgromadzonych odpadów.

2. Gêstoœæ rozmieszczenia koszy ulicznych powinna wy-
nosiæ dla strefy pierwszej (tj. centralne czêœci miasta lub osie-
dli, centra i ulice handlowe, dworce autobusowe i kolejowe,
otoczenie obiektów u¿ytecznoœci publicznej) - 50 m, drugiej
(tj. osiedla mieszkaniowe o zabudowie zwartej, tereny parków
i skwerów) - 100 m i trzeciej (tj. domy wolno stoj¹ce, tereny
rekreacyjne) - 150 m.

Rozdzia³ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów ko-

munalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci
oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 11.1. Odpady komunalne niesegregowane zebrane na
terenie Miasta Opola wywo¿one s¹ przez przedsiêbiorstwo wy-
wozowe wy³¹cznie do Centrum Przetwarzania Odpadów - na
miejskie sk³adowisko odpadów komunalnych w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69.

2. Nieczystoœci ciek³e powinny byæ wywo¿one samocho-
dami asenizacyjnymi do punktu zlewnego zlokalizowanego
w Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w Opolu przy ul. Wroc³awskiej.

§ 12.1. Czêstotliwoœæ wywozu odpadów komunalnych
wymieszanych ustala na podstawie umowy w³aœciciel nieru-
chomoœci z przedsiêbiorstwem wywozowym wed³ug nastêpu-
j¹cych zasad:

1) dla budynków jednorodzinnych nie rzadziej ni¿ 2 razy
w miesi¹cu;

2) dla budynków wielorodzinnych nie rzadziej ni¿ 2 razy
w tygodniu;

3) dla centrów handlowo - us³ugowych - codziennie;
           4)  dla pozosta³ych obiektów w zale¿noœci od potrzeb, lecz
nie rzadziej ni¿ jeden raz na  tydzieñ.

2. W przypadku krótkotrwa³ego zwiêkszenia iloœci odpa-
dów komunalnych, w³aœciciel nieruchomoœci zg³asza ten fakt
przedsiêbiorstwu wywozowemu, w celu ustalenia warunków ich
odbioru.

3. Odpady zbierane selektywnie powinny byæ usuwane
z terenu nieruchomoœci okresowo, w terminach uzgodnionych
z przedsiêbiorstwem wywozowym, ale z czêstotliwoœci¹ co najmniej:

1)  odpady roœlinne kuchenne i ogrodowe zbierane selektyw-
nie w pojemnikach br¹zowych (po wybudowaniu kompostowni):

a) raz na dwa tygodnie - w okresie zimowym i wiosennym;
b) raz na tydzieñ - w pozosta³ym okresie roku;
2) odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywa sztucz-

ne, szk³o bia³e i szk³o kolorowe) wraz z papierem, tektur¹ i meta-
lami - raz na dwa tygodnie;

3) pozosta³e odpady, ze szczególnym uwzglêdnieniem
odpadów niebezpiecznych - w zale¿noœci od potrzeb, a niebez-
pieczne niezw³ocznie po zg³oszeniu;

4) odpady wielkogabarytowe - w cyklu pó³rocznym.
4. Nieczystoœci ciek³e powinny byæ usuwane z nierucho-

moœci z czêstotliwoœci¹ uzgodnion¹ z zarz¹dc¹ punktu zlewne-
go oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu zbiornika bezodp³ywowe-
go i wyp³ywowi tych nieczystoœci do ziemi i wód gruntowych.
Przyjmuje siê, ¿e pojemnoœæ zbiorników powinna wystarczyæ na
opró¿nianie ich nie czêœciej ni¿ raz w tygodniu.

5. W³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowa-
nych poza budynkiem s¹ zobowi¹zani usuwaæ odpady codziennie.

6. Czêstotliwoœæ opró¿niania koszy ulicznych nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ dwa razy w tygodniu, z zastrze¿eniem, ¿e mo¿e byæ
zwiêkszona w celu niedopuszczenia do przepe³niania koszy.

7. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych mo¿-
na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów
lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte, aby nie powodowa³y
podczas transportu zanieczyszczenia i zaœmiecania terenu.

8. Do odbierania odpadów posegregowanych, wielkoga-
barytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych, tak aby
ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia i zaœmiecenia
terenu oraz zagro¿enia dla œrodowiska, w przypadku odpadów
niebezpiecznych.

9. Zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku
i transportu odpadów oraz nieczystoœci ciek³ych pracownicy
przedsiêbiorstwa wywozowego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ.
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obowiązkowy 
odzysk odpadów 

12% 12% 12% 12% 25% 25% 25% 50% 50% 

Dozwolone 
składowanie 
odpadów 

88% 88% 88% 88% 75% 75% 75% 50% 50% 

Dopuszczalne 
składowanie 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
Mg/rok 13 105,84 13 105,84 13 105,84 13 105,84 11 169,75 11 169,75 11 169,75 7 446,50 7 446,50 

 
Rozdzia³ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospo-

darki odpadami

§ 16.1. Odpady komunalne pochodz¹ce z selektywnej zbiór-
ki na terenie Miasta Opola przedsiêbiorstwa wywozowe mog¹ prze-
kazywaæ wy³¹cznie do zak³adu utylizacji odpadów (odzysk i recykling)
oraz do Centrum Przetwarzania Odpadów (po uruchomieniu sortow-
ni, kompostowni, instalacji do odzysku odpadów budowlanych, in-
stalacji do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych itd.)

2. Odpady niebezpieczne, pochodz¹ce z selektywnej zbiór-
ki, przedsiêbiorstwa wywozowe mog¹ przekazywaæ wy³¹cznie
do GPZON oraz  bezpoœrednio do zak³adów utylizacji odpadów
niebezpiecznych, posiadaj¹cych stosowne zezwolenia.

3. Zbieranie z terenów publicznych i unieszkodliwianie
zw³ok zwierz¹t bezdomnych i wolno ¿yj¹cych jest realizowane
przez Gminê i zarz¹dców dróg.

4. Koszty zbierania, transportu i unieszkodliwiania zw³ok
pozosta³ych zwierz¹t ponosi ich w³aœciciel.

5. Gmina stwarza odpowiednie warunki do utrzymania czy-
stoœci i porz¹dku przez:

1) budowê Centrum Przetwarzania Odpadów;
2) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów opako-

waniowych, budowlanych, wielkogabarytowych oraz ulegaj¹cych
biodegradacji;

3) uruchomienie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych;
4) zbiórkê przeterminowanych i bezu¿ytecznych leków

w aptekach, przychodniach i szpitalach;
5) zbiórkê baterii, makulatury oraz puszek aluminiowych

w placówkach oœwiatowych, po³¹czon¹ z konkursami;
6) odbiór i utylizacjê zu¿ytych œwietlówek i odczynników

chemicznych z placówek oœwiatowych;
7) wspieranie kompostowania odpadów organicznych

w ogrodach przydomowych;
8) wspieranie dzia³añ zwi¹zanych z usuwaniem odpadów

zawieraj¹cych azbest;
9) podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców

poprzez edukacjê ekologiczn¹.

Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, ma-

j¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczo-
nych do wspólnego u¿ytku

§ 17.1. Obowi¹zkiem osób utrzymuj¹cych zwierzêta do-
mowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia ochronê przed wszel-
kimi zagro¿eniami lub uci¹¿liwoœciami dla ludzi oraz zapobieganie
zanieczyszczaniu terenów wspólnego u¿ytku, a w szczególnoœci:

1) zapewnienie zwierzêtom takich warunków bytowania,
które nie powoduj¹ uci¹¿liwoœci dla otoczenia, w szczególnoœci
poprzez zanieczyszczanie otoczenia;

2) dbanie o stan zdrowia zwierz¹t i zapewnienie im odpo-
wiedniej opieki weterynaryjnej, zapobiegaj¹c w ten sposób roz-
przestrzenianiu siê chorób oraz poddanie obowi¹zkowemu
szczepieniu ochronnemu przeciwko wœciekliŸnie;
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10. Przedsiêbiorstwo wywozowe ma obowi¹zek tak zor-
ganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorni-
ków bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
ruchu drogowego.

11. Przedsiêbiorstwo wywozowe ma obowi¹zek umieœciæ
na pojazdach znaki identyfikacyjne.

§ 13.1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na od-
pady komunalne œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, odpa-
dów wielkogabarytowych, w tym gruzu budowlanego, szlamów,
substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych, przetermino-
wanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników,
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
z dzia³alnoœci gospodarczej.

2. Zabrania siê spalania w pojemnikach na odpady i ko-
szach jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i nie-
opakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:

1) opakowania z zawartoœci¹ np. ¿ywnoœci, wapnem, ce-
mentem;

2) kalkê techniczn¹;
3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania siê

wrzucaæ:
1) ceramikê (np. porcelana, talerze, doniczki);
2) lustra;
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne

z pozosta³oœciami zawartoœci;
4) szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone);
5) szyby samochodowe.
5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych

zabrania siê wrzucaæ:
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie;
2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki

i pojemniki po farbach i lakierach;
3) opakowania po œrodkach chwasto- i owadobójczych.
6. Zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów zwie-

rzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywo-
wych, w których gromadzone s¹ œcieki bytowe.

§ 14.1. W celu umo¿liwienia przygotowania umowy na
odbiór odpadów komunalnych i opró¿nianie zbiorników bezod-
p³ywowych, w³aœciciele nieruchomoœci powinni udostêpniæ,
upowa¿nionemu przedstawicielowi przedsiêbiorstwa wywozo-
wego dane niezbêdne do jej przygotowania.

2. W³aœciciele nieruchomoœci powinni przechowywaæ
przez okres 2 lat dowody uiszczania op³at za wykonanie us³ug
odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania zbiorników bez-
odp³ywowych i okazywaæ je w³aœciwym s³u¿bom gminnym na
¿¹danie.

Rozdzia³ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych

biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowi-
skach odpadów

§ 15.1. Wymagane poziomy odzysku i unieszkodliwiania
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji: w roku 2006 - 12 %, w roku
2010 - 25%, w roku 2013 - 50%, w roku 2020 - 65% (wagowo) ca³ko-
witej iloœci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji, wy-
tworzonej w roku 1995.

2. Na podstawie prognozy ³¹cznej iloœci odpadów komu-
nalnych obliczono masê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
które z ogólnej masy wytworzonych odpadów nale¿y wysegre-
gowaæ w celu realizacji ww. obowi¹zku.

3. Jako wyjœciow¹ iloœæ odpadów ulegaj¹cych biodegra-
dacj,i wytworzon¹ w roku 1995, przyjêto 14893,00 Mg (za Woje-
wódzkim Planem Gospodarki Odpadami).

4. Iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczo-
nych do sk³adowania na terenie miasta Opola, [Mg/rok]:



2. Rejestr jest prowadzony w formie komputerowej sta³ej
lokalnej bazy danych, który  powinien zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

1) numer ewidencyjny psa;
2) datê rejestracji;
3) opis psa (nazwa, rasa, p³eæ, wiek w dniu rejestracji, maœæ);
4) nazwisko i imiê osoby lub nazwê podmiotu bêd¹cego

posiadaczem psa oraz jego adres;
5) datê i przyczynê skreœlenia z ewidencji;
6) nazwisko i imiê osoby lub nazwê podmiotu bêd¹cego

nowym posiadaczem psa i jego adres.
3. Dowodem ujêcia psa w ewidencji jest œwiadectwo ozna-

kowania i elektroniczny, miniaturowy nadajnik kodu (mikroczip),
wszczepiony metod¹ iniekcji podskórnej przez lekarza wetery-
narii, wy³onionego w trybie odrêbnych przepisów.

4. Do czasu wykonania powy¿szego oznakowania, posiadacz
psa ma obowi¹zek umieszczenia na obro¿y znaczka identyfikacyjne-
go, który jest wydawany nieodp³atnie przy rejestracji zwierzêcia.

§ 20. Komputerowa lokalna sta³a baza danych systemu
znakowania i ewidencji psów prowadzona przez koordynatora
powinna mieæ dostêp do centralnego serwera stanowi¹cego
Centraln¹ Bazê Danych, obs³ugiwan¹ przez s³u¿by egzekwuj¹-
ce podatek od posiadania psów oraz Stra¿ Miejsk¹.

§ 21.1. Posiadacze psów zobowi¹zani s¹ do ich rejestra-
cji w terminie 30 dni od daty nabycia oraz do wyrejestrowania zwierzê-
cia w terminie 14 dni od daty jego sprzeda¿y, zaginiêcia lub œmierci.

2. Wniosek o dokonanie rejestracji zwierzêcia nale¿y z³o-
¿yæ u koordynatora.

§ 22.1. W celu przeciwdzia³ania zagro¿eniom powodowa-
nym przez psy, nak³ada siê na ich posiadaczy obowi¹zek doko-
nania ich trwa³ego oznakowania w sposób okreœlony w § 19.

2. W przypadku nabycia psa trwale oznakowanego posiadacz
powinien post¹piæ w sposób okreœlony w § 23 ust. 4 niniejszej uchwa³y.

§ 23.1. Po wprowadzeniu systemu znakowania przez
Gminê, posiadacze psów zamieszkuj¹cy na terenie Opola zo-
bowi¹zani s¹ do poddania ich trwa³emu oznakowaniu w termi-
nach i miejscu wskazanym przez koordynatora, który uzgodni to
z Opolsk¹ Izb¹ Weterynaryjn¹.

2. Znakowanie psów w sposób, o którym mowa w ust. 1
odbywa siê nieodp³atnie, na koszt Gminy.

3. Znakowanie powinno byæ dokonane w latach 2006 - 2008:
1) szczegó³owe terminy dla poszczególnych osiedli Mia-

sta Opola i zasady znakowania ustali koordynator,
2) koordynator poinformuje mieszkañców osiedli o termi-

nie i miejscu znakowania psów, nie póŸniej ni¿ 1 miesi¹c przed
dat¹ rozpoczêcia przedsiêwziêcia.

4. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy posiadaczy,
którzy w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y maj¹ trwale oznako-
wane psy, w sposób okreœlony w § 19. Osoby te powinny niezw³ocz-
nie zg³osiæ ten fakt koordynatorowi i wype³niæ stosown¹ ankietê.

Rozdzia³ VIII
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospo-

darskich na terenach gminy wy³¹czonych z produkcji rolni-
czej, w tym zakaz ich utrzymywania na okreœlonych obsza-
rach lub w poszczególnych nieruchomoœciach

§ 24.1. Na terenach Gminy wy³¹czonych z produkcji rolnej, utrzy-
mywanie zwierz¹t gospodarskich jest dopuszczalne w przypadku:

1) istniej¹cych gospodarstw rolnych w rozumieniu usta-
wy z dnia 5 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 94, poz. 431 z póŸn. zm.) oraz dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176);

3) niepozostawianie zwierz¹t bez opieki w miejscach, gdzie
istnieje prawdopodobieñstwo spowodowania zagro¿enia bez-
pieczeñstwa lub uci¹¿liwoœci dla ludzi;

4) przestrzeganie œrodków ostro¿noœci przy przewo¿eniu
ich œrodkami komunikacji zbiorowej, ustalonych przez przewoŸnika;

5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeñ spowodowanych
przez zwierzêta w pomieszczeniach s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku,
w pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,
a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego takich jak - ulice, chodniki,
parki, skwery, place, zieleñce itp. poprzez zebranie zanieczyszczeñ do
szczelnych, nieulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi, worków i  wyrzuce-
nie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na odpady;

6) zachowanie nale¿ytych œrodków ostro¿noœci przez prowa-
dzenie psa wy³¹cznie na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywn¹,
zgodnie ze stosownym rozporz¹dzeniem ministra w³aœciwego do
spraw administracji publicznej w sprawie wykazu tych ras, równie¿
w  kagañcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miej-
scach ma³o uczêszczanych przez ludzi i pod warunkiem, ¿e pies ma
kaganiec, a w³aœciciel (posiadacz) ma mo¿liwoœæ sprawowania bez-
poœredniej kontroli nad jego zachowaniem;

7) nale¿yte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nie-
ruchomoœci przed wydostaniem siê na zewn¹trz lub stworze-
niem jakiegokolwiek zagro¿enia oraz oznaczenie nieruchomo-
œci tabliczk¹ ostrzegawcz¹ z napisem "Uwaga! Z³y pies!" lub
tabliczk¹ z rysunkiem psa w widocznym miejscu.

2. Utrzymuj¹cy zwierzêta takie jak gady, p³azy, ptaki, owady
itp. w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych, zobowi¹zani s¹
zabezpieczyæ je przed wydostaniem siê z pomieszczenia.

3. Gmina zapewnia ochronê przed bezdomnymi zwierzêtami
lub pozostawionymi czasowo bez opieki, poprzez interwencyjne wy³a-
pywanie tych zwierz¹t oraz zapewnienie im opieki i schronienia.

§ 18.1. Zabrania siê:
1) wprowadzania psów i innych zwierz¹t domowych do

piaskownic oraz zwalniania ich ze smyczy w miejscach przezna-
czonych do zabaw dzieci (place zabaw, wydzielone czêœci par-
ków, piaskownice, boiska itp.);

2) wypuszczania psów i innych zwierz¹t domowych bez dozoru;
3) pozostawiania psów i innych zwierz¹t domowych bez

dozoru, je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znaj-
duje siê w pomieszczeniu zamkniêtym albo na terenie ogrodzo-
nym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wydostanie siê na zewn¹trz;

4) doprowadzania zwierzêcia poprzez dra¿nienie, szczu-
cie lub p³oszenie do tego, ¿e staje siê ono agresywne;

5) wprowadzania psów i innych zwierz¹t na tereny (np.
cmentarze), do pomieszczeñ i obiektów, których w³aœciciele czy
te¿ podmioty zarz¹dzaj¹ce wprowadzi³y ten zakaz;

6) wprowadzania zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci pu-
blicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, ta-
kich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów - przewodników.

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania siê utrzymywa-
nia zwierz¹t domowych w mieszkaniach w iloœciach stwarzaj¹-
cych uci¹¿liwoœci dla zamieszkuj¹cych w nich ludzi, a w szcze-
gólnoœci prowadzenia hodowli psów lub kotów.

3. W budynkach wielorodzinnych zabrania siê utrzymywa-
nia zwierz¹t w pomieszczeniach wspólnego u¿ytku, w szczegól-
noœci prowadzenia hodowli psów lub kotów chyba, ¿e w³aœci-
ciel nieruchomoœci postanowi³ inaczej.

4. Przypadki pozostawiania bez opieki oraz wa³êsania siê
zwierz¹t nale¿y zg³aszaæ koordynatorowi oraz Stra¿y Miejskiej.

5. Dokarmianie ptaków oraz innych zwierz¹t mo¿e odby-
waæ siê w miejscach i obiektach ku temu przeznaczonych
i uzgodnionych z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci.

§ 19.1. Rejestr psów bêd¹cych w posiadaniu osób fizycznych
zamieszka³ych w Opolu oraz innych podmiotów maj¹cych siedzibê
(dzia³, filia itp.) na terenie Miasta Opola prowadzi koordynator.
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2) hodowli i chowu go³êbi, których w³aœciciele s¹ zrzesze-
ni w Polskim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych lub w Pol-
skim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

2. Ponadto dokonuje siê podzia³u miasta na trzy strefy ze
wzglêdu na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich:

1) strefa I z zakazem hodowli,
2) strefa II hodowlana,
3) strefa III hodowlana.
3. Stref¹ I w rozumieniu niniejszej uchwa³y jest czêœæ Mia-

sta po³o¿ona w obrêbie nastêpuj¹cych ulic: Nysy £u¿yckiej, Ba-
talionów Ch³opskich, Armii Ludowej, Katowickiej, Koœnego, Ple-
biscytowej, Ozimskiej, Rejtana do 1 Maja, Wapiennej, Armii Kra-
jowej, rejon Dworca G³ównego, Korfantego, a ponadto wyspa
Pasieka i czêœæ Zaodrza do Kana³u Ulgi. Na terenie strefy I wpro-
wadza siê ca³kowity zakaz chowu i hodowli zwierz¹t gospodar-
skich, w tym drobiu i królików.

4. II strefa hodowlana obejmuje:
Osiedla: Zaodrze od Kana³u Ulgi, Dambonia, Górskie,

Kwiatów, ZWM, Malinka oraz obszar Miasta po³o¿ony na wschód
od ulicy Ogrodowej i na po³udnie od ulicy Armii Krajowej. W II
strefie hodowlanej przy niskiej zabudowie mieszkalnej i jedno-
rodzinnej lub ma³ych domach mieszkalnych zezwala siê na
chów drobiu i królików w niewielkich iloœciach (do 20 sztuk) pod
warunkiem, ¿e pomieszczenia dla zwierz¹t znajduj¹ siê poza
budynkiem mieszkalnym i nie bêdzie zanieczyszczenia terenu.

5. III strefa hodowlana obejmuje peryferyjne osiedla Mia-
sta, a w szczególnoœci: Zakrzów, Wróblin, Pó³wieœ, Bierkowice,
Szczepanowice, Wójtowa Wieœ, Nowa Wieœ Królewska, Grudzi-
ce, Grotowice, Groszowice, Malina, Kolonia Gos³awicka i Go-
s³awice. W III strefie hodowlanej, na nieruchomoœciach posia-
daj¹cych pomieszczenia inwentarskie zezwala siê na prowa-
dzenie chowu i hodowli zwierz¹t gospodarskich, pod warun-
kiem œcis³ego przestrzegania przepisów sanitarnych i ochrony
œrodowiska.

6. Prowadz¹cy hodowlê zwierz¹t gospodarskich jest zo-
bowi¹zany zapewniæ:

1) gromadzenie i usuwanie powstaj¹cych w zwi¹zku z ho-
dowl¹ odpadów i nieczystoœci w sposób zgodny z prawem,
w tym zw³aszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie-
powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomoœci oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;

2) niepowodowanie przez prowadzon¹ hodowlê, wobec
innych osób zamieszkuj¹cych na nieruchomoœci lub nierucho-
moœciach s¹siednich, uci¹¿liwoœci;

3) przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarno
- epidemiologicznych.

7. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, go³êbi oraz
królików i szynszyli oraz teren ich chowu, z zastrze¿eniem ust. 1
pkt 1 i 2, powinny byæ tak usytuowane, aby odleg³oœæ w linii
prostej od ich najbardziej na zewn¹trz wysuniêtego krañca lub
ogrodzenia wybiegu do granicy posesji po³o¿onej w najbli¿szym
s¹siedztwie prowadzonego chowu, wynosi³a co najmniej:

1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednoro-
dzinnym wolno stoj¹cym;

2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wieloro-
dzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na sta³y pobyt ludzi;

8. Obszar pasieczyska winien byæ ogrodzony. Przy wejœciu
na pasieczysko nale¿y umieœciæ tabliczkê: "Uwaga pszczo³y.
Wstêp wzbroniony".

9. Ule z pszczo³ami powinny byæ ustawione w odleg³oœci
co najmniej 10 m od uczêszczanej drogi publicznej, budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a tak¿e od po-
dwórza i ogrodu oraz oddzielone sta³¹ przeszkod¹ (parkan, mur,
krzewy) o wysokoœci co najmniej 3 m, która spowoduje wzno-
szenie siê wylatuj¹cych i powracaj¹cych do ula pszczó³ nad po-
bliskim terenem.

10. Pastwiska dla zwierz¹t gospodarskich oraz wybiegi
musz¹ byæ odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemo¿liwiaj¹-
cy przedostanie siê zwierz¹t na zewn¹trz tych obiektów.

11. W³aœciciele zwierz¹t gospodarskich maj¹ obowi¹zek
usuwania odchodów zwierzêcych, pozosta³oœci karmy lub œció³ki
pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicz-
nych.

12. Pomieszczenia dla zwierz¹t gospodarskich, teren ich
chowu i bezpoœrednie jego otoczenie powinny byæ utrzymane
w nale¿ytej czystoœci i porz¹dku, a odchody zwierzêce usuwane.

13. Pomieszczenia dla zwierz¹t gospodarskich powinny
mieæ dostateczne oœwietlenie, zabezpieczenie przed dostêpem
gryzoni oraz posiadaæ nieprzepuszczalne pod³o¿a, a w oknach
siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny byæ bielone
oraz odszczurzane, a tak¿e odmuszane w okresie wiosny, lata
i jesieni.

14. Z pomieszczeñ, w których przebywaj¹ zwierzêta, gno-
jowica i gnojówka powinny byæ odprowadzane za pomoc¹ szczel-
nych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do szczelnych i  zamkniêtych zbior-
ników.

15. Obornik i inne nieczystoœci pochodz¹ce z chowu zwie-
rz¹t, gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierz¹t, musz¹
byæ sk³adowane w miejscach o nieprzepuszczalnym pod³o¿u
na p³ytach obornikowych, z zachowaniem odleg³oœci okreœlo-
nych w ust. 7 od granicy posesji zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym lub innym obiektem przeznaczonym na pobyt ludzi, odle-
g³oœæ ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.

16. Zabrania siê chowu zwierz¹t gospodarskich:
a) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na

sta³y pobyt ludzi,
b) w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu,

w szczególnoœci takich jak strychy, piwnice, komórki, gara¿e,
balkony,

c) na terenie nieruchomoœci wpisanych na podstawie od-
rêbnych przepisów przez w³aœciwe organy do rejestru zabytków.

Rozdzia³ IX
Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej

deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 25.1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaŸ-
nych przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez szczury i myszy,
zobowi¹zuje siê wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci na tere-
nie Miasta Opola do przeprowadzania deratyzacji.

2. W³aœciciele nieruchomoœci przeprowadzaj¹ deratyza-
cjê miejsc oraz pomieszczeñ nieruchomoœci, w szczególnoœci
takich jak: wêz³y ciep³ownicze i przy³¹cza, korytarze i inne po-
mieszczenia piwniczne, strychy, zsypy i komory zsypowe, os³ony
œmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, ma-
gazyny itp.

3. Deratyzacji dokonuje siê dwukrotnie w ci¹gu roku:
1) I termin: od 1 kwietnia do 21 kwietnia ka¿dego roku

(akcja wiosenna)
2) II termin: od 1 paŸdziernika do 21 paŸdziernika ka¿dego

roku (akcja jesienna)
w iloœci i wed³ug instrukcji stosowania danego preparatu.
4. W przypadku wyst¹pienia zwiêkszonej populacji gryzo-

ni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Prezydent Miasta,
w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sani-
tarnym, okreœli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz okreœli termin jej przeprowadzenia.
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Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe

§ 26. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 27. Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca uchwa³a Nr LXVI/776/02 Rady Miasta Opola z dnia
10 paŸdziernika 2002 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzy-
mania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Opole.

§ 28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Dariusz Smaga³a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie 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), art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96,  poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200,
poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884,
Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782,  z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462), Rada Miasta
Opola uchwala, co nastêpuje:

§ 1.1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci lub ich czêœci oraz obiekty budowlane

lub ich czêœci stanowi¹ce w³asnoœæ lub wspó³w³asnoœæ Gminy
Opole, niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,
które nie zosta³y oddane w posiadanie zale¿ne,

Na podstawie art. 110 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z póŸn. zm.), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê wieloletni program inwestycyjny na lata
2005 - 2009 w brzmieniu za³¹cznika do uchwa³y.

§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Rady Miejskiej Nr 218/XXIX/2005
z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu inwestycyjnego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy w Praszce.

695

Uchwa³a Nr LVIII/668/06
Rady Miasta Opola

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci

2) grunty lub budynki bêd¹ce w posiadaniu Gminy Opole,
niezwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, które
nie zosta³y oddane w posiadanie zale¿ne,

3) nieruchomoœci cmentarzy komunalnych.
2. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci czêœci wspól-

ne w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udzia³em Gminy
Opole.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Dariusz Smaga³a
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Uchwa³a Nr 270/XXXVI/2005
Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005 - 2009

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Piœla

*/ Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opol-
skiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu -
skarga Nr PN.III-KN-0914-17/2006 z dnia 8 marca 2006 r.
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                                                                                                                                                 Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 270/XXXVI/2005

                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Praszce
                                                                                                                                                      z dnia 28 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2005 - 2009

FINANSOWANIE W KWOTACH 
 

Lp. 
 

NAZWA 
ZADANIA 

JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJ

NA 
REALIZUJĄCA 

PROGRAM 

OKRES 
REALI- 
ZACJI 

CEL ZADANIA 
ŹRÓDŁA 

FINANSO-
WANIA 

NAKŁADY 
OGÓŁEM 

 

Nakłady 
poniesione 

do dnia 
31.12.2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

1) środki własne 
 
2) Fundusz 

Strukturalny 

62.531 
 

180.076 

699 
 
- 

903 
 
- 
 

60.929 
 

180.076 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

 
 
 

1. 

Realizacja projektu w 
zakresie rozwoju 
społeczeństwa 

informacyjnego w 
woj. opolskim „eurząd 

dla mieszkańca 
Opolszczyzny” 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

2004- 
2006 

Usprawnienie 
prac urzędu oraz 
załatwianie spraw 
urzędowych przez 
mieszkańców  Ogółem 242.607 699 903 241.005 - - - 

 
1) środki własne 
 
2) NFOŚiGW 
    poŜyczka 
 
3) Ekofundusz 
     dotacja 

 
5.808.093 

 
1.267.800 

 
 

6.387.840 

 
107.636 

 
- 
 
 
- 

 
129.977 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
1.614.595 

 
659.900 

 
 

3.587.312 

 
2.200.907 

 
607.900 

 
 

1.635.734 

 
1.754.978 

 
- 
 
 

1.164.794 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

2. 

Modernizacja systemu 
ciepłowniczego na 

terenie Miasta Praszki 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

2004- 
2008 

 
 
 

 
 

Ochrona 
środowiska 

 
 

 
 Ogółem 

 
13.463.733 

 
107.636 

 
129.977 

 
5.861.807 

 
4.444.541 

 
2.919.772 - 

 
1) środki własne 
 
2) GDDKiA 
    dotacja 
 
3) EFRR 

 
1.030.000 

 
1.025.000 

 
 

3.610.000 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
 
- 

 
1.030.000 

 
- 
 
 
- 
 

 
- 
 

1.025.000 
 
 

3.610.000 

 
 
 
 

3. 
 
 
 

 

Budowa objazdu 
ul. Listopadowej wraz 
z rondami i mostem 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

 

 
 
 
 

2007- 
2008 

 

Rozwój 
regionalny– 

poprawienie stanu 
dróg 

 

Ogółem 
 

5.665.000 - - - - 
 

1.030.000 4.635.000 

 
1) środki własne 
 
2) EFRR 

573.100 
 

1.719.300 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

573.100 
 

1.719.300 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

 
4. 
 
 

 
Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 
miejscowościach 

Szyszków  - 
Wygiełdów 

 
 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

 

 
 

2006- 
2007 

 
 

 
Ochrona 

środowiska 
 Ogółem 

 
2.292.400 - - - 2.292.400 - - 

 
1) środki własne 
 
2) EFRR 
 

 
200.011 

 
438.690 

 
12.000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
188.011 

 
438.690 

 
- 
 
- 
 

  
 

5. Przebudowa ulicy 
Równoległej w 
Przedmościu 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

2004-
2006 

Rozwój 
regionalny– 

poprawienie stanu 
dróg 

Ogółem 
 

638.701 12.000 - - 626.701 -  

 
1) środki własne 
 
2) GDDKiA 

 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
186.000 

 
410.000 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
6. 

 
Budowa ciągu pieszo 
– rowerowego przy ul. 

Częstochowskiej w 
Strojcu  

 

 
 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

 
 

2006 

 
Rozwój 

regionalny– 
poprawienie stanu 

dróg 
Ogółem 

 
596.000 - - 596.000 - - - 

 
1) środki własne 
2) dotacja 
    VISTEON 

 
 
 

 
315.780 

 
30.000 

 
12.000 

 
- 

 
- 
 
- 

 
30.000 

 
30.000 

 
273.780 

 
- 

 
- 

 
- 

 
7. 

Budowa ciągu pieszo 
– rowerowego w ul. 
Mickiewicza oraz 

przebudowa łącznika 
drogowego pomiędzy 
ul. Mickiewicza i ul. 
3-go Maja w Praszce 

 
 
 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

 
 
 

2006- 
2007 

 
 

Rozwój 
regionalny– 

poprawienie stanu 
dróg 

 
Ogółem 

 
345.780 12.000 - 60.000 273.780 - - 

 
1) środki własne 

 
 
 
 

 
350.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350.000 

 
- 

 
- 

 
8. 

 
Uzbrojenie w sieć 
wodociągową i 

kanalizacji sanitarnej 
terenów w rejonie ul. 

Skłodowskiej i 
Kolorowej 

 

 
 

Urząd Miasta 
i Gminy Praszka 

 
 

2007 

 
Ochrona 

środowiska, 
Rozwój 

regionalny- 
uzbrojenie 

terenów pod 
inwest. 

Ogółem 
 

350.000 - - - 350.000 - - 
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Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiato-
wym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz przepisa-
mi rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoœci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wy-
nagrodzenia za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181),
Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ I
Postanowienia wstêpne

§ 1.1. Wynagrodzenie nauczycieli okreœla art. 30 ustawy
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112).

2. Wysokoœæ minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli okreœla Minister Edukacji i Nauki w drodze
rozporz¹dzenia.

§ 2. Wysokoœæ dodatku za wys³ugê lat oraz zasady jego
przyznawania okreœla art. 33 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118 poz. 1112) oraz § 7 rozporz¹dzenia MENiS z dnia
31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181).

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.g ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), Rada Miejska
w Prudniku uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXVII/313/94 Rady Miejskiej
w Prudniku z dnia 17 marca 1994 r. w sprawie zasad zbywania
udzia³ów w jednoosobowej Spó³ce Gminy "Torkonstal" spó³ka
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Prudniku, zmienion¹
uchwa³¹ Nr XV/217/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r.

697

Uchwa³a Nr XLV/534/2006
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 stycznia 2006 r.

uchylaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad zbywania udzia³ów w jednoosobowej Spó³ce Gminy "Torkonstal"
spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ w Prudniku

§ 2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jacek Szczepañski
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Uchwa³a Nr XXXIX/365/05
Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 28 grudnia 2005 r.

(uchwa³a zosta³a zaskar¿ona do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego)*

w sprawie ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracê
oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oœwiatowych jednostkach organizacyjnych na terenie

Powiatu Strzeleckiego dodatków do wynagrodzenia i nagród obowi¹zuj¹cego w roku bud¿etowym 2006

§ 3. Regulamin okreœla ustalenie wysokoœci i zasad przy-
znawania:

a) dodatku motywacyjnego,
b) dodatku funkcyjnego,
c) dodatku za warunki pracy,
d) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw,
e) nagród.

§ 4. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o szkole - nale¿y
przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹ specjaln¹, gimnazjum
specjalne, zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹ specjaln¹, Specjalny Oœro-
dek Szkolno - Wychowawczy, gimnazjum z oddzia³ami dwujêzyczny-
mi, szko³y ponadpodstawowe oraz szko³y ponadgimnazjalne prowa-
dzone przez Powiat Strzelecki, a tak¿e Szkolne Schronisko M³odzie¿o-
we i Poradniê Psychologiczno - Pedagogiczn¹.

Rozdzia³ II
Dodatek motywacyjny

§ 5. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi, który w pó³roczu poprzedzaj¹cym przyznanie dodatku, wy-
ró¿ni³ siê nastêpuj¹cymi osi¹gniêciami dydaktycznymi, wycho-
wawczymi, opiekuñczymi lub osi¹gniêciami z obszaru pomocy
psychologiczno - pedagogicznej:
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1) prowadzi³ nieodp³atnie dodatkowe zajêcia z uczniami,
2) przygotowa³ uczniów do udzia³u w olimpiadach, kon-

kursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz innych
konkursach, festiwalach itp, w których osi¹gnêli wyró¿niaj¹ce
wyniki (finaliœci i laureaci), lub prowadzi³ zajêcia terapeutyczne
efektywnie wspieraj¹c rozwój dzieci i m³odzie¿y,

3) opracowa³ i realizowa³ w³asne programy autorskie,
4) zorganizowa³ pokaz wiedzy i umiejêtnoœci uczniów

w ramach hospitacji diagnozuj¹cej, prowadzi³ lekcje otwarte dla
nauczycieli oraz zajêcia zwi¹zane z pedagogizacj¹ rodziców lub
zajêcia z udzia³em pracowników instytucji pomocniczych,

5) podejmowa³ dzia³alnoœæ innowacyjn¹ i nowatorsk¹,
6) organizowa³ imprezy promuj¹ce szko³ê w œrodowisku

i regionie,
7) ujawni³ du¿¹ aktywnoœæ w radzie pedagogicznej a szczegól-

nie w prowadzeniu wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
8) w³o¿y³ du¿y wysi³ek w rozwój swojego warsztatu pracy -

w tym pracowni przedmiotowej, gabinetu terapeutycznego, bi-
blioteki, œwietlicy,

9) pe³ni³ obowi¹zki przewodnicz¹cego zespo³u przedmio-
towego, opiekuna samorz¹du uczniowskiego lub organizacji
m³odzie¿owej,

10) z du¿ym zaanga¿owaniem rozwija³ ¿ycie kulturalne
spo³ecznoœci szkolnej poprzez organizowanie wyjazdów na
przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy itp.,

11) uzyskiwa³ bardzo dobre wyniki nauczania,
12) wykonywa³ inne czynnoœci w zakresie realizacji zadañ

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuñczych specyficznych dla
danego przedmiotu lub pomocy psychologiczno - pedagogicz-
nej niewymienionych w pkt 1 - 10,

§ 6. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nauczycie-
lowi tak¿e wtedy, gdy uzyska³ on wysok¹ jakoœæ œwiadczonej
pracy, wyró¿nia³ siê swoj¹ postaw¹ oraz zaanga¿owaniem wy-
konywaniu czynnoœci i zajêæ innych ni¿ okreœlone w § 5, w tym
zwi¹zanych z dokszta³caniem, doskonaleniem, samokszta³ceniem
i wspó³prac¹ ze œrodowiskiem spo³ecznym szko³y, a w szczególno-
œci, gdy:

1) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
2) ukoñczy³ studia podyplomowe,
3) uzyska³ dodatkowe kwalifikacje zawodowe, uprawnia-

j¹ce do nauczania w drugiej lub trzeciej specjalnoœci lub daj¹ce
inne uprawnienia,

4) uczestniczy³ w zorganizowanych formach doskonalenia,
5) zdobyt¹ wiedzê i umiejêtnoœci stosowa³ w praktyce pe-

dagogicznej i dzieli³ siê swym doœwiadczeniem z innymi na-
uczycielami,

6) diagnozuje wyniki swej pracy oraz okreœla skutecznoœæ
podejmowanych dzia³añ,

7) uzyska³ w okresie poprzedzaj¹cym kolejny stopieñ awan-
su zawodowego,

8) wzorowo prowadzi dokumentacjê pracy pedagogicznej,
9) nawi¹za³ œcis³¹ wspó³pracê z rodzicami oraz pozyska³

ich do realizacji zadañ opiekuñczo - wychowawczych w œrodowi-
sku lub umiejêtnie w³¹cza³ rodziców do dzia³añ pomocowych
wzglêdem dziecka,

10) podejmuje w swej pracy problemy œrodowiska lokal-
nego oraz wspó³czesne problemy spo³eczne i cywilizacyjne,

11) posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy zawodowej,
12) wykonywa³ wyró¿niaj¹co inne czynnoœci, specyficzne dla

danego rodzaju wykonywanych zajêæ, niewymienione w pkt 1 - 10.

§ 7. Nauczyciel, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
mo¿e otrzymaæ dodatek motywacyjny za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz
osi¹gniêcia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególnoœci za:

1) wyró¿niaj¹c¹ sprawnoœæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹
administracyjno - gospodarcz¹ placówki,

2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami bu-
d¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych Ÿróde³ oraz przestrzega-
nie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem mo¿-
liwoœci obni¿ania kosztów w³asnych,

3) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji,

4) umiejêtnoœæ racjonalnego planowania pracy szko³y
i w³asnej pracy kierowniczej oraz stwarzania mo¿liwie optymal-
nych warunków na rzecz realizacji zadañ dydaktyczno - wycho-
wawczych i opiekuñczych szko³y,

5) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjaj¹cych po-
dejmowaniu innowacji i eksperymentów oraz wewn¹trzszkol-
nego doskonalenia nauczycieli,

6) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ,

7) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i podno-
szenie jej pozycji w œrodowisku i w regionie,

8) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji kierow-
niczych poprzez udzia³ w formach doskonalenia,

9) prowadzenie wewn¹trzszkolnego mierzenia jakoœci pra-
cy szko³y ró¿nymi procedurami oraz opracowanie raportu o ja-
koœci edukacji w szkole,

10) wprowadzenie szko³y na drogê rozwoju organizacyj-
nego z wyraŸnie korzystnymi przeobra¿eniami na poszczegól-
nych obszarach pracy szko³y,

11) efektywne motywowanie nauczycieli i uczniów do udzia-
³u w olimpiadach przedmiotowych,

12) nawi¹zanie i utrzymanie kontaktów ze szko³ami part-
nerskimi.

§ 8. Wysokoœæ dodatku motywacyjnego, który mo¿e byæ
przyznany nauczycielowi, uzale¿niona bêdzie i odpowiednio
zró¿nicowana w zale¿noœci od stopnia spe³niania przez niego wymo-
gów okreœlonych szczegó³owo w § 5 i § 6, a tak¿e od dodatkowych
zadañ realizowanych i udokumentowanych przez nauczyciela.

§ 9.1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje na
okres 6 miesiêcy dyrektor placówki, w której jest on zatrudniony.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcjê dyrektora,
dodatek motywacyjny przyznaje Starosta Strzelecki, na czas okre-
œlony w ust. 1, na pisemny wniosek Naczelnika Wydzia³u Edu-
kacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, zaopiniowany przez
Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego.

§ 10.1. Za ka¿de zrealizowane zadanie wymienione w § 5
przyznaje siê po 1 punkcie. Za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê zadañ
z punktów 2 i 9 § 5, w zale¿noœci od stopnia realizacji, dodatko-
wo przyznaæ 1 punkt. Za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê zadañ z punktu
1 § 5, w zale¿noœci od stopnia realizacji, dodatkowo przyznaæ
1 lub 2 punkty. Maksymalnie za zadania wymienione w § 5 na-
uczyciel mo¿e uzyskaæ 16 punktów.

2. Za ka¿de zrealizowane zadanie wymienione w poszcze-
gólnych punktach § 6 przyznaje siê po 1 punkcie. Maksymalnie za
zadania wymienione w § 6 nauczyciel mo¿e uzyskaæ 12 punktów.

3. Za wyró¿niaj¹c¹ realizacjê zadañ wymienionych w § 5
i § 6 nauczyciel mo¿e uzyskaæ maksymalnie 28 punktów.

4. Zasady obliczania wysokoœci dodatku motywacyjnego:
a) nauczyciel mo¿e uzyskaæ dodatek motywacyjny, jeœli

uzyska za realizacjê zadañ wymienionych w § 5 i § 6 co najmniej
10 punktów,

b) nale¿y obliczyæ 1/12 z 5 % planowanego na dany rok osobo-
wego funduszu wynagrodzeñ pracowników pedagogicznych,

c) od obliczonej kwoty z podpunktu b) odj¹æ przyznan¹
kwotê dodatków motywacyjnych dla cz³onków kierownictwa,

d) pozosta³¹ kwotê podzieliæ przez sumê punktów uzyska-
nych przez nauczycieli, o których mowa w podpunkcie a),
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e) otrzyman¹ kwotê pomno¿yæ przez liczbê punktów uzy-
skan¹ przez nauczyciela.

§ 11. Roczna wysokoœæ wyp³aconych dodatków motywa-
cyjnych wynosi 5%, planowanego na dany rok, osobowego fun-
duszu wynagrodzeñ pracowników pedagogicznych zatrudnio-
nych w danej szkole.

§ 12. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel
powinien byæ powiadomiony w formie pisemnej przed up³ywem
terminu poprzednio przyznanego dodatku, a odpis pisma prze-
chowuje siê w jego aktach osobowych.

§ 13.1. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania
nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia.

2. Nauczyciel traci automatycznie prawo do dodatku moty-
wacyjnego do koñca okresu, na który dodatek by³ przyznany,
w razie nieusprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

Rozdzia³ III
Dodatek funkcyjny

§ 14. Dodatek funkcyjny dotyczy nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko dyrektora szko³y, wicedyrektora lub inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y oraz in-
nych nauczycieli z tytu³u sprawowania przez nich funkcji opieku-
na sta¿u b¹dŸ powierzenia im wychowawstwa klasy oraz dorad-
cy - metodyka.

§ 15. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcje kierownicze i inne
funkcje przys³uguje dodatek wed³ug zestawienia w poni¿szej
tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych nauczycieli

Lp. 
Stanowisko 

Miesięcznie 

w złotych 

X 1 2 

1. Dyrektor szkoły liczącej do 9 oddziałów  300 - 650 

2. Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 20 oddziałów 650 - 800 

3. Dyrektor szkoły liczącej od 21 do 30 oddziałów 800 - 950 

4. Dyrektor szkoły liczącej powyŜej 30 oddziałów 950 - 1100 

5. 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego 

600 - 900 

6. Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 300 - 450 

7. Wicedyrektor szkoły 200 - 400 

8. Kierownik warsztatów szkolnych  200 - 400 

9. Kierownik szkolenia praktycznego 150 - 200  

10 Kierownik schroniska młodzieŜowego 100 - 150 

11 Kierownik internatu 300 - 400 

12. Zastępca kierownika internatu 100 - 300 

13. Opiekun nauczyciela staŜysty 40 

14. Opiekun nauczyciela kontraktowego 40 

15. 
Opiekun dwóch nauczycieli ubiegających się o wyŜszy 
stopień awansu nauczyciela  

80 

16. Wychowawstwo  40 

17 Wychowawstwo w klasie maturalnej 45 

 

3. W stosunku do dyrektora szko³y dodatek funkcyjny mo¿e
zostaæ zwiêkszony przez organ prowadz¹cy w miarê posiada-
nych œrodków.

§ 16. Dodatek funkcyjny okreœlony w § 15 przys³uguje na-
uczycielowi pe³ni¹cemu funkcje wymienione w Tabeli dodatków
funkcyjnych nauczycieli.

§ 17.1. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, okreœlonego w § 15,
w stosunku do dyrektora szko³y ustala Starosta Strzelecki na okres
okreœlony w § 9 ust. 1, na pisemny wniosek Naczelnika Wydzia³u
Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, zaopiniowany przez Za-
rz¹d Powiatu Strzeleckiego.

2. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wyso-
koœci przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.

§ 18.1. Nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna
sta¿u nauczyciela sta¿ysty lub nauczyciela kontraktowego, przy-
s³uguje w okresie pe³nienia tej opieki dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, nie przys³uguje
w okresie przerwy w odbywaniu sta¿u przez nauczyciela, nad
którym pe³niono opiekê. Prawo do dodatku przys³uguje na nowo
z dniem rozpoczêcia kontynuacji sta¿u przez nauczyciela podle-
gaj¹cego opiece.

3. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna sta¿u nad
co najmniej dwoma nauczycielami przys³uguje za okres tej opieki
jeden ³¹czny dodatek funkcyjny.

4. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego okreœla § 15.

§ 19.1. Nauczycielowi, przys³uguje z tytu³u powierzenia
wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny.

2. Nauczycielowi szkó³ ponadgimnazjalnych przys³uguje
z tytu³u powierzenia wychowawstwa w klasie maturalnej, doda-
tek funkcyjny.

3. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego okreœla § 15.

§ 20. Wysokoœæ dodatku funkcyjnego, okreœlonego w § 15,
w stosunku do nauczycieli danej szko³y ustala dyrektor szko³y,
w której nauczyciel jest zatrudniony. Przepis § 17 ust. 2 stosuje
siê odpowiednio.

§ 21. Dodatek funkcyjny, przys³uguj¹cy z tytu³u sprawowa-
nia funkcji opiekuna sta¿u, wyp³acany jest z do³u w ostatnim
dniu miesi¹ca, w kwocie wynikaj¹cej z przemno¿enia 1/22 stawki
okreœlonej w § 15, przez liczbê dni roboczych sprawowania tej
funkcji, w przypadku jej pe³nienia przez niepe³ny miesi¹c kalen-
darzowy.

§ 22.1. Dodatek nie przys³uguje w czasie przebywania
nauczyciela na zwolnieniu lekarskim powy¿ej 30 dni oraz na
urlopie dla poratowania zdrowia.

Rozdzia³ IV
Dodatek za warunki pracy

§ 23.1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycie-
lom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdro-
wia warunkach.

1.1. Wykaz prac wykonywanych w trudnych warunkach okre-
œla § 8 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181).

1.2. Wykaz prac wykonywanych w uci¹¿liwych warunkach
okreœla § 9 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 181).
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§ 25. Dodatek za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje na-
uczycielom i wychowawcom z tytu³u pracy w warunkach uci¹¿li-
wych w wysokoœci 5% wynagrodzenia zasadniczego miesiêcz-
nie przy zatrudnieniu w pe³nym wymiarze czasu pracy (etat).

§ 26. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguj¹
nauczycielom bez wzglêdu na stopieñ awansu zawodowego.

§ 27. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy dla na-
uczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze czasu pracy  prze-
licza siê proporcjonalnie do faktycznego wymiaru zatrudnienia.

 Poz.698- 1064 -

LP 

 
 

Rodzaj utrudnienia 

Miesięczna wysokość dodatku dla 
nauczyciela za efektywnie 
przepracowany pełny wymiar czasu 
pracy (etat) w złotych 

1 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym                
w szkołach z obcym językiem wykładowym, 
 z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych  
w szkołach, w których zajęcia są prowadzone 
dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka 
obcego w klasach dwujęzycznych 

15% wynagrodzenia zasadniczego 
 

2 
Praktyczna nauka zawodu zajęć w szkołach 
specjalnych oraz w szkołach w zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

15% wynagrodzenia zasadniczego 

3 
Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych              
z dziećmi i młodzieŜą upośledzonymi umysłowo w 
stopniu głębokim 

15% wynagrodzenia zasadniczego 

4 

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach 
(klasach) specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego 

15% wynagrodzenia zasadniczego 

5 

Prowadzenie zajęć wychowawczych w szkołach 
(klasach) specjalnych oraz prowadzenie 
indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego 
do kształcenia specjalnego 

15% wynagrodzenia zasadniczego 

6 
Prowadzenie zajęć wychowawczych w specjalnych 
ośrodkach szkolno – wychowawczych ( w tym w 
internatach) 

15% wynagrodzenia zasadniczego 
 

7 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach 
(klasach) przysposabiających do pracy zawodowej 15% wynagrodzenia zasadniczego 

8 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych w szkołach podstawowych 15% wynagrodzenia zasadniczego 

9 

Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, 
wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych  
z młodzieŜą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z 
zaburzeniami zachowania, zagroŜonymi 
niedostosowaniem społecznym, uzaleŜnieniem oraz z 
ich rodzicami lub opiekunami w poradniach 
psychologiczno - pedagogicznych oraz innych 
poradniach specjalistycznych 

5% wynagrodzenia zasadniczego 

 

§ 24. Dodatek za trudne warunki pracy w oparciu o rodzaj utrudnienia przedstawia tabela:

Rozdzia³ V
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraŸnych zastêpstw

§ 28. Przez godzinê ponadwymiarow¹, za któr¹ przys³ugu-
je wynagrodzenie, nale¿y rozumieæ przydzielon¹ nauczycielowi
godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych
powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, zgod-
nie z ustaleniami wyszczególnionymi w tabeli stanowisk i typów
szkó³ okreœlonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.



   Województwa Opolskiego Nr 19  Poz.698
  Dziennik Urzêdowy

- 1065 -

G - zaokr¹gla siê do liczb ca³kowitych wed³ug zasady opi-
sanej w § 30.

 § 35.1. W okreœlonej sytuacji szko³y nauczyciele mog¹ byæ
zobowi¹zani przez dyrektora lub nauczyciela pe³ni¹cego funkcjê
kierownicz¹ do zastêpowania innego nauczyciela w czasie jego
nieobecnoœci w ramach tzw. doraŸnych zastêpstw. Przez godzi-
nê doraŸnego zastêpstwa rozumie siê przydzielon¹ nauczycie-
lowi godzinê zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñ-
czych powy¿ej tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, której realiza-
cja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.

2. Wysokoœæ stawek wynagrodzenia za doraŸne zastêp-
stwa okreœla siê tak jak za godziny ponadwymiarowe a nale¿-
noœæ za doraŸne zastêpstwa nauczyciel winien otrzymywaæ po
ich zrealizowaniu, razem z miesiêcznym wynagrodzeniem za
godziny ponadwymiarowe.

Rozdzia³ VI
Nagrody

§ 36. Ustala siê fundusz nagród dla nauczycieli za ich osi¹-
gniêcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej
w wysokoœci 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu
wynagrodzeñ.

§ 37. Œrodki, o których mowa w § 37, pozostaj¹ w wysoko-
œci 0,8 % w bud¿etach poszczególnych placówek oraz 0,2 %
w bud¿ecie organu prowadz¹cego z przeznaczeniem na wyp³aty
nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub
zakoñczenia danego roku szkolnego.

§ 38. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, z wyj¹t-
kiem nauczyciela sta¿ysty, pod warunkiem posiadania przez
nauczyciela co najmniej dobrej oceny pracy.

§ 39.1. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrekto-
rów szkó³, nagrody przyznaje Starosta Strzelecki na pisemny
wniosek naczelnika Wydzia³u Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, za-
opiniowany przez Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego

2. Nauczycielom, którzy osi¹gnêli wysokie sukcesy dydak-
tyczno - wychowawcze i spe³niaj¹ wymogi okreœlone w § 41,
Starosta Strzelecki mo¿e przyznaæ nagrodê na wniosek dyrekto-
ra szko³y, pozytywnie zaopiniowany przez Zarz¹d Powiatu Strze-
leckiego.

3. Nauczycielom pe³ni¹cym inne funkcje kierownicze oraz
nauczycielom realizuj¹cym zadania dydaktyczno - wychowaw-
cze w szko³ach nagrody przyznaj¹ dyrektorzy szkó³.

4. Wnioski podlegaj¹ zaopiniowaniu w trybie art. 41 ust. 2 pkt 3
ustawy o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572).

§ 40.1. Wysokoœæ nagrody okreœlaj¹ odpowiednio - Staro-
sta Strzelecki dla dyrektorów szkó³ oraz nauczycieli wymienio-
nych w § 39 pkt 2, a dyrektorzy dla nauczycieli szkó³.

2. Nagroda organu prowadz¹cego powinna stanowiæ kwotê
nie mniejsz¹ ni¿ 75 % uposa¿enia zasadniczego danego na-
uczyciela.

§ 41. Nagrodê mo¿e otrzymaæ nauczyciel, który wyró¿nia
siê swymi osi¹gniêciami w dzia³alnoœci dydaktyczno - wycho-
wawczej i opiekuñczej szko³y, a w szczególnoœci, gdy:

1) aktywnie uczestniczy w ¿yciu szko³y, organizuj¹c imprezy
ogólnoszkolne i œrodowiskowe,

2) wzorowo organizuje wspó³pracê z rodzicami i we wspó³-
pracy z nimi rozwi¹zuje problemy wychowawcze,

3) podejmuje dzia³ania dydaktyczno - wychowawcze wy-
kraczaj¹ce poza przydzia³ obowi¹zków,

§ 29. Zasady oraz iloœæ przydzielonych nauczycielom go-
dzin ponadwymiarowych, nieuwzglêdnione w niniejszym Regu-
laminie, reguluj¹ odpowiednio przepisy zawarte w art. 35 - 42a
ustawy Karta Nauczyciela.

§ 30. Wysokoœæ stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹
godzinê przeliczeniow¹ dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obo-
wi¹zkowy wymiar godzin, wed³ug norm ustalonych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela oraz w uchwale Nr XXX/279/05 Rady Po-
wiatu Strzeleckiego z dnia 23 lutego 2005 r., oblicza siê dziel¹c
odpowiedni¹ minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela, wynikaj¹c¹ z tabeli, uwzglêdniaj¹c dodatek za wa-
runki pracy przez miesiêczn¹ liczbê godzin bêd¹c¹ wynikiem
pomno¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
przez 4,16 - z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godzi-
ny liczy siê za pe³n¹ godzinê.

§ 31. Za zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñ-
cze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje
inny dzieñ wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach, zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrêbne
wynagrodzenie, w wysokoœci ustalonej w sposób okreœlony
w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 4 ustawy
Karta Nauczyciela.

§ 32. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
s³uguje równie¿ nauczycielom za czas pracy w szkolnych komi-
sjach egzaminacyjnych podczas: sprawdzianów po 6 klasie szko-
³y podstawowej, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów matu-
ralnych, egzaminów z przygotowania zawodowego i egzaminów
potwierdzaj¹cych uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

§ 33.1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w któ-
rych nie realizuje siê zajêæ z powodu przerw wynikaj¹cych z or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w œrod-
ku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoœci w pracy.

2. Godziny ponadwymiarowe niezrealizowane przez nauczy-
ciela z winy pracodawcy traktuje siê jako godziny faktycznie odbyte.

§ 34. Nale¿noœæ za godziny  ponadwymiarowe nauczycie-
la ustala siê bior¹c pod uwagê iloœæ godzin ponadwymiaro-
wych w tygodniu do wynagrodzenia zasadniczego, co wynika
z nastêpuj¹cego wzoru:

G = P - E + Ge  N

Gdzie:
Ge = E/ T
N = Nu + Nw + Nn

Oznaczenia:
P - iloœæ godzin przepracowanych w tygodniu,
E - iloœæ godzin etatowych w tygodniu,
T - iloœæ dni w tygodniu, w którym nauczyciel ma zajêcia,

zgodnie z tygodniowym planem nauczania,
Nu - iloœæ dni w tygodniu usprawiedliwionej nieobecnoœci

w pracy,
Nw - iloœæ dni w tygodniu ustawowo wolnych od zajêæ,
Nn - iloœæ dni w tygodniu, w których nie by³o zajêæ, je¿eli

zajêcia w tygodniu rozpoczyna³y lub koñczy³y siê w œrodku tygo-
dnia.

Je¿eli G jest wiêksze ni¿ iloœæ godzin ponadwymiarowych
w tygodniu, przyjmuje siê G = iloœæ godzin ponadwymiarowych
w tygodniu.

Je¿eli G jest mniejsze ni¿ 0, przyjmuje siê G = 0.
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Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2000 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Opolu w osobach:

1. Ryszard Legin - przewodnicz¹cy
2. Jan Bryczek
3. Franciszek Firmuga

699

Uchwa³a Nr 40/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 8 lutego 2006 r.

       Poz.698-699- 1066 -

4) promuje swoj¹ szko³ê w œrodowisku, w regionie,
w kraju,

5) dzieli siê swoimi doœwiadczeniami poprzez publikacje
i opracowanie materia³ów metodycznych s³u¿¹cych innym na-
uczycielom,

6) opracowuje i wdra¿a w³asne programy autorskie,
7) prowadzi wymianê miêdzynarodow¹ uczniów,
8) podejmuje dzia³alnoœæ innowacyjn¹,
9) prowadzi zajêcia wyrównawcze dla uczniów maj¹cych

trudnoœci w nauce, aktywnie i efektywnie dzia³a na rzecz uczniów
potrzebuj¹cych szczególnej opieki,

10) pracuje z uczniami uzdolnionymi i osi¹ga wyró¿niaj¹-
ce efekty w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przed-
miotowych,

11) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wy-
chowawczej,

12) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajêcia w ra-
mach wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

13) systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe,
14) aktywnie wspó³pracuje ze strukturami samorz¹dowy-

mi lub innymi organizacjami pozarz¹dowymi dzia³aj¹cymi na
rzecz edukacji,

15) dba o estetykê i sprawnoœæ powierzonych pomiesz-
czeñ, œrodków dydaktycznych i urz¹dzeñ szkolnych.

§ 42. Nauczyciele, którym powierzono funkcje dyrektorów,
mog¹ otrzymaæ nagrodê za wyró¿niaj¹c¹ pracê oraz osi¹gniê-
cia w kierowanej przez siebie szkole, a w szczególnoœci za:

1) rosn¹c¹ jakoœæ pracy szko³y lub placówki potwierdzon¹
wynikami egzaminów zewnêtrznych, egzaminów maturalnych,
rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach
sportowych i organizowanych rankingach szkó³,

2) wyró¿niaj¹c¹ sprawnoœæ w zarz¹dzaniu dzia³alnoœci¹
administracyjno - gospodarcz¹ placówki,

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi œrodkami bu-
d¿etowymi i pozyskiwanie ich z innych Ÿróde³ oraz przestrzega-
nie obowi¹zuj¹cej dyscypliny finansowej  z wykorzystaniem mo¿-
liwoœci obni¿ania kosztów w³asnych,

4) terminowe i nale¿yte wywi¹zywanie siê wobec organu
prowadz¹cego z obowi¹zków w zakresie sprawozdawczoœci
i przekazywania informacji,

5) umiejêtnoœæ racjonalnego planowania pracy szko³y oraz
stwarzania mo¿liwie optymalnych warunków na rzecz realizacji
zadañ dydaktyczno - wychowawczych  i opiekuñczych szko³y,

6) tworzenie odpowiednich warunków sprzyjaj¹cych wdra-
¿aniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodo-
wemu nauczycieli,

7) wyró¿nianie siê w dba³oœci o utrzymanie ³adu i porz¹d-
ku wokó³ szko³y oraz estetyki jej pomieszczeñ oraz realizowanie
dzia³añ inwestycyjnych,

8) skuteczne i ró¿norodne promowanie placówki i podno-
szenie jej pozycji w œrodowisku i w regionie, w szczególnoœci
przez efektywny udzia³ uczniów w olimpiadach przedmiotowych,

9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez we-
wnêtrzne mierzenie jakoœci pracy szko³y i opracowywanie co-
rocznych raportów o jakoœci pracy szko³y,

10) realizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia nauczycie-
li i wprowadzanie szko³y na drogê rozwoju organizacyjnego,

11) rozwi¹zywane problemów wychowawczych, spo³ecz-
nych i przeciwdzia³anie zjawiskom patologicznym.

§ 43. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje siê
nauczycielowi w formie pisemnej. Kopiê zawiadomienia w³¹cza
siê do akt osobowych nauczyciela.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 44. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIX/269/05 Rady Powiatu
Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2005 r.

§ 45. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Strzeleckiego.

§ 46. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 47. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Bartoszek

*/ Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona przez Wojewodê Opol-
skiego do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Opolu -
skarga Nr PN.III-JSz-0914-15/06 z dnia 6 marca 2006 r.

opiniuje pozytywnie mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu
bud¿etowego wynikaj¹cego z uchwa³y Nr XXX/245/2005 Rady
Gminy w Popielowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Gminy na rok 2006.

Uzasadnienie
W dniu 9 stycznia 2006 r. do Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Opolu dorêczono uchwalê Nr XXX/245/2005 Rady Gmi-
ny w Popielowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu Gminy na rok 2006. W przedmiotowej uchwale zaplano-
wano:
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Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Gminy na 2006
rok sp³atê rat kapita³owych zaci¹gniêtych po¿yczek w wys.
1.127.733 z³, które na koniec 2006 roku wraz z nale¿nymi odset-
kami stanowiæ bêd¹ 6,9% planowanych na dany rok bud¿etowy
dochodów Gminy, a zatem spe³niony jest wymóg prawny wyni-
kaj¹cy z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ograni-
czaj¹cy mo¿liwoœæ wielkoœci sp³aty w danym roku bud¿etowym
rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹-
cych z udzielonych przez Gminê porêczeñ wraz z nale¿nymi
w danym roku odsetkami od tych kredytów i po¿yczek do wys.
15% planowanych na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki
samorz¹du terytorialnego. Niesp³acone zobowi¹zania finanso-
we Gminy z tyt. wczeœniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wy-
nosz¹ 4.087.020 z³, co wraz z planowanymi do zaci¹gniêcia
w 2006 r. kredytami i po¿yczkami w wys. 2.242.992 z³ wyniesie
³¹cznie 6.330.012 z³, co stanowi 34,7% zaplanowanych na 2006
rok dochodów. Powy¿szy wskaŸnik zad³u¿enia Gminy mieœci siê
w granicach ustalonych art. 170 ust. 1 ustawy o finansach pu-
blicznych.

Uchwa³a niniejsza zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych powinna byæ opubli-
kowana w trybie przewidzianym do opublikowania uchwa³y bu-
d¿etowej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Ryszard Legin

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984;
z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.
Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu w osobach:

1. Wanda Mrowiec - przewodnicz¹cy
2. Arkadiusz Talik
3. Jan Uksik
opiniuje pozytywnie:
- mo¿liwoœæ sfinansowania deficytu bud¿etowego wyni-

kaj¹cego z uchwa³y Nr XXXIV/219/05 Rady Gminy Tu³owice
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Tu³owice na 2006 rok,

- za³¹czon¹ do uchwa³y bud¿etowej prognozê kszta³towa-
nia siê d³ugu publicznego Gminy na lata 2006 - 2015.

Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycj¹ art. 90 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie

gminnym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dorê-
czono uchwa³ê Nr XXXIV/219/05 Rady Gminy Tu³owice w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Gminy Tu³owice na 2006 rok W przed-
miotowej uchwale zaplanowano:

1) dochody bud¿etowe                             9.444.468 z³,
2) wydatki bud¿etowe                                         9.876.468 z³,
w tym: odsetki od kredytów                                  50.000 z³,
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Uchwa³a Nr 518/519/2005/2006
Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 15 lutego 2006 r.

3) deficyt bud¿etu (poz. 1 - poz. 2)                   432.000 z³,
4) przychody                                                        823.000 z³,
z tego:
- wolne œrodki jako nadwy¿ka œrodków pieniê¿nych na ra-

chunku bie¿¹cym bud¿etu      123.000 z³,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym

                                           700.000 z³,
5) rozchody bud¿etu z tyt. sp³at otrzymanych po¿yczek i kre-

dytów                               391.000 z³.

Uchwalony przez Radê Gminy w Tu³owicach deficyt bu-
d¿etowy w wys. 432.000 z³, zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 3
uchwa³y bud¿etowej, zostanie sfinansowany przychodami po-
chodz¹cymi z:

- wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu      123.000 z³,

- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                                              700.000 z³.

Ustalone Ÿród³a pokrycia deficytu s¹ zgodne z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 2, 3 i 6 ustawy o finansach publicznych,
a kwota deficytu bud¿etowego stanowi 4,5% wielkoœci zaplano-
wanych dochodów bud¿etowych i wymieniona relacja zgodna
jest z art. 79 ustawy o finansach publicznych.

Jednoczeœnie zaplanowano w bud¿ecie Gminy na 2006
rok sp³atê zobowi¹zañ finansowych w wys. 391.000 z³, które
wraz z nale¿nymi odsetkami w wys. 50.000 z³ wynosz¹ ³¹cznie
441.000 z³, co stanowi 4,6% planowanych na dany rok bud¿eto-

1) dochody bud¿etowe                          17.712.755 z³,
2) wydatki bud¿etowe                                      18.828.014 z³,
w tym: odsetki od kredytów                               109.000 z³,
3) deficyt bud¿etu (poz. 1 - poz. 2)                1.115.259 z³,
4) przychody,                                                     2.242.992 z³,
z tego:
- z tytu³u kredytów d³ugoterminowych
na rynku krajowym                                         1 .912.098 z³,
- z tyt. innych rozliczeñ krajowych                   330.894 z³,
5) rozchody bud¿etu,
z tego:                                                                  1.127.733 z³,
 - sp³aty po¿yczek i kredytów                            1. 127.733 z³.
Uchwalony przez Radê Gminy deficyt bud¿etowy w wys.

1.115.259 z³ zgodnie z postanowieniem § 2 pkt 5 uchwa³y bu-
d¿etowej zostanie sfinansowany przychodami pochodz¹cymi
z kredytu i zaci¹gniêtego w bankach krajowych i po¿yczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz z tyt. innych rozliczeñ krajowych. Fakt posiadania kwoty
330.894 z³ zosta³ potwierdzony pismem nr Fn 3014-01/2006
z dnia 8 lutego 2006 r.

Ustalone Ÿród³o pokrycia deficytu jest zgodne z dyspozycj¹
art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Uchwalona
kwota deficytu bud¿etowego stanowi 6,3% planowanych docho-
dów bud¿etowych a wymieniona relacja zgodna jest z norm¹
prawn¹ wynikaj¹c¹ z art. 79 ustawy o finansach publicznych.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 z póŸn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
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Porozumienie Nr 12/06

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadañ zwi¹zanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 roku

   Poz.700-702- 1068 -

wy dochodów Gminy. Z za³¹czonej do bud¿etu prognozy d³ugu
na lata 2006 - 2015 wynika, ¿e w roku 2006 i latach nastêpnych
wskaŸnik udzia³u ³¹cznej kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w da-
nym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjal-
nych sp³at kwot wynikaj¹cych z udzielonych porêczeñ wraz z na-
le¿nymi w danym roku odsetkami w stosunku do planowanych
na dany rok bud¿etowy dochodów jednostki samorz¹du teryto-
rialnego nie przekroczy ustawowej granicy 15% okreœlonej art. 169
ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych, pañ-
stwowy d³ug publiczny obejmuje zobowi¹zania sektora finan-
sów publicznych z nastêpuj¹cych tytu³ów:

1) wyemitowanych papierów wartoœciowych opiewaj¹cych
na wierzytelnoœci pieniê¿ne,

2) zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
3) przyjêtych depozytów,
4) wymagalnych zobowi¹zañ:
a) wynikaj¹cych z odrêbnych ustaw oraz prawomocnych

orzeczeñ s¹dów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
b) uznanych za bezsporne przez w³aœciw¹ jednostkê sek-

tora finansów publicznych bêd¹ca d³u¿nikiem.
Z przed³o¿onej prognozy d³ugu Gminy Tu³owice wynika, ¿e

stan zobowi¹zañ maj¹cy wp³yw na wysokoœæ d³ugu Gminy na

dzieñ 1 stycznia 2006 r. dotyczy³ zaci¹gniêtych w latach poprzed-
nich po¿yczek i kredytów na kwotê 609.089 z³. Uwzglêdniaj¹c
planowan¹ do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczkê w wys. 150.000 z³ oraz
kredyt w wys. 550.000 z³, a tak¿e planowan¹ w bud¿ecie po
stronie rozchodów sp³atê rat kredytów i po¿yczek na kwotê
391.000 z³, kwota d³ugu Gminy wyniesie na koniec grudnia 2006
roku 918.089 z³, co stanowi 9,7% planowanych dochodów bu-
d¿etu. W kolejnych latach 2007 - 2015 wskaŸnik zad³u¿enia bu-
d¿etu Gminy do planowanych dochodów nie przekroczy granicy
ustalonej art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W tym stanie nale¿a³o postanowiæ jak w sentencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych, od niniejszej uchwa³y Sk³adu s³u¿y odwo³a-
nie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego

Wanda Mrowiec

W dniu 7 marca 2006 r. decyzjami Nr WCC/1096A/4594/
W/OWR/2006/MK oraz PCC/1068A/4594/W/OWR/2006/MK Pre-
zes URE dokona³ zmian koncesji na prowadzenie dzia³alno-
œci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a oraz prze-
sy³ania i dystrybucji ciep³a dla Brzeskiego Przedsiêbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzib¹ w Brzegu.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20 lutego 2006 r. Brzeskie Przedsiê-
biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., wyst¹pi³o o zmianê
wydanych decyzji na wytwarzanie ciep³a oraz przesy³anie i dys-
trybucjê ciep³a, w zwi¹zku ze zmian¹ adresu siedziby firmy na
49-305 Brzeg, ul Ciep³ownicza 11.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianê decyzji Preze-
sa Urzêdu Regulacji Energetyki zosta³ uznany za uzasadniony.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
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Informacja
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 7 marca 2006 r.

w sprawie zmian koncesji dla Brzeskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzib¹ w Brzegu

Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3,
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z póŸn. zm.), Prezes Urzêdu Regula-
cji Energetyki decyzjami z dnia 7 marca 2006 r. Nr WCC/1096A/
4594/W/OWR/2006/MK  oraz PCC/1068A/4594/W/OWR/2006/MK
zmieni³ swoje decyzje z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. Nr WCC/
1096/4594/W/OWR/2003/MB oraz PCC/1068/4594/W/OWR/
2003/MB w sprawie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w za-
kresie wytwarzania ciep³a oraz przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Zastêpca Dyrektora
Po³udniowo - Zachodniego

Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Jadwiga Gogolewska

czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póŸn. zm.),
zawiera siê porozumienie pomiêdzy Wojewod¹ Opolskim a Pre-
zydentem Miasta Opola o nastêpuj¹cej treœci:

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Prezydent Miasta Opola
(zwany w dalszej czêœci porozumienia organem przyjmuj¹cym)
przyjmuje do wykonania ni¿ej wymienione zadania:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19      Poz.702-703- 1069 -

1) zawieranie umów z dyrektorami zak³adów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badañ specjalistycznych i radiolo-
gicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych,

2) wyp³acanie wynagrodzeñ za udzia³ w pracy powiatowej
komisji lekarskiej,

3) pokrywanie kosztów wykonania:
a) badañ specjalistycznych,
b) badañ radiologicznych,
c) obserwacji szpitalnej poborowych, zgodnie z cennikiem

us³ug medycznych, obowi¹zuj¹cym w danym zak³adzie opieki
zdrowotnej, do którego poborowy zosta³ skierowany,

4) przekazanie zak³adom opieki zdrowotnej œrodków re-
kompensuj¹cych zarobki utracone przez lekarzy i œredni perso-
nel medyczny obs³uguj¹cych powiatow¹ komisjê lekarsk¹.

§ 2.1. Na wykonanie zadañ wymienionych w § 1 pkt 2, 3
i 4 porozumienia, przeznacza siê z bud¿etu Wojewody Opolskie-
go dotacjê celow¹ w kwocie 19 500 z³ (dzia³ 750 - administracja
publiczna, rozdzia³ 75045 - komisje poborowe, § 2120 - dotacja
celowa przekazana z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce re-
alizowane przez powiat na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej). Dotacja celowa zostanie przekazana
w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 27 lutego
2006 r., 6 marca 2006 r. oraz 6 kwietnia 2006 r.

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 pkt 1,
nie pokryje wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ okreœlo-
nych w § 1 pkt 2, 3 i 4 organ przyjmuj¹cy mo¿e siê ubiegaæ
o dodatkowe œrodki na pokrycie faktycznie poniesionych kosz-
tów. Przyznanie dodatkowych œrodków wymaga uprzedniego
podpisania i og³oszenia aneksu do niniejszego porozumienia.

§ 3.1. Prezydent Miasta Opola zobowi¹zuje siê do sk³ada-
nia dyrektorowi Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migracji Opol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego miesiêcznych sprawozdañ
z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z bud¿etu Wojewo-
dy Opolskiego na zadania okreœlone w § 1 pkt. 2, 3 i 4.

2. Rozliczenie ca³oœci dotacji z § 2120 otrzymanej na po-
bór nale¿y przed³o¿yæ do Wydzia³u Spraw Obywatelskich i Migra-
cji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.

3. Dotacje udzielone z bud¿etu pañstwa:
1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrane nienale¿nie lub w nadmiernej wysokoœci
podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu pañstwa wraz z odsetka-

mi w wysokoœci okreœlonej jak dla zaleg³oœci podatkowych,
w terminie do dnia 28 lutego r. nastêpuj¹cego po roku, w którym
udzielono dotacji. Do zwrotu dotacji, o których mowa wy¿ej sto-
suje siê przepisy art. 145 i art. 146 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).

§ 4.1. W imieniu Wojewody Opolskiego nadzór nad reali-
zacj¹ zadañ objêtych porozumieniem sprawuje dyrektor Wydzia³u
Spraw Obywatelskich i Migracji Opolskiego Urzêdu Wojewódz-
kiego, który w szczególnoœci:

- organizuje i przeprowadza kontrole,
- przygotowuje zalecenia pokontrolne,
- wydaje wi¹¿¹ce wytyczne w zakresie realizacji powierzo-

nych zadañ.
2. Prezydent Miasta Opola zobowi¹zuje siê do zapewnie-

nia warunków umo¿liwiaj¹cych przeprowadzanie kontroli reali-
zacji zadañ objêtych porozumieniem, jak te¿ do przestrzegania
otrzymanych wytycznych i zaleceñ pokontrolnych.

§ 5. Prezydent Miasta Opola odpowiada za, zgodn¹ z obo-
wi¹zuj¹cym prawem, realizacjê wymienionych w porozumieniu
zadañ.

§ 6.1. Zadania ujête w § 1 pkt. 2, 3 i 4 bêd¹ realizowane
w czasie obowi¹zywania poboru.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu ca³oœci dotacji z § 2120,
jednak nie póŸniej ni¿ do 30 wrzeœnia 2006 r.

3. Wczeœniejsze wypowiedzenie porozumienia, z zacho-
waniem miesiêcznego terminu wymaga formy pisemnej i mo¿e
byæ dokonane na wniosek organu przyjmuj¹cego lub przez Wo-
jewodê Opolskiego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Prezydent Miasta Opola Wojewoda Opolski
Ryszard Zembaczyñski Bogdan Tomaszek
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Zarz¹dzenie Nr 43/06
Wojewody Opolskiego

 z dnia 13 marca 2006 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego
dla przeprowadzenia wyborów samorz¹dowych w 2006 roku

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219 i Nr 167, poz. 1760 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128)
w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1206),
art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,

poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)
i art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) po
porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Opolu wg w³aœci-
woœci terytorialnej okreœlonej w uchwale PKW z dnia 25 marca
2002 r. (M. P. z 2002 r. Nr 13, poz. 225 i Nr 37, poz. 589 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 114), ustala siê, co nastêpuje:



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 19

28. Rada Miejska w Praszce 15
29. Rada Miejska w Prószkowie 15
30. Rada Miejska w Prudniku 21
31. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich 21
32. Rada Miejska w UjeŸdzie 15
33. Rada Miejska w Wo³czynie 15
34. Rada Miejska w Zawadzkiem 15
35. Rada Miejska w Zdzieszowicach 15
36. Rada Gminy w Bierawie 15
37. Rada Gminy w Branicach 15
38. Rada Gminy w Chrz¹stowicach 15
39. Rada Gminy w Cisku 15

           40. Rada Gminy w D¹browie 15
41. Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim 15
42. Rada Gminy w Domaszowicach 15
43 .Rada Gminy w Izbicku 15
44. Rada Gminy w Jemielnicy 15
45. Rada Gminy w Kamienniku 15
46. Rada Gminy w Komprachcicach 15
47. Rada Gminy w Lasowicach Wielkich 15
48. Rada Gminy w Lubrzy 15
49. Rada Gminy w Lubszy 15
50. Rada Gminy w £ambinowicach 15
51. Rada Gminy w £ubnianach 15
52. Rada Gminy w Murowie 15
53. Rada Gminy w Olszance 15
54. Rada Gminy w Pakos³awicach 15
55. Rada Gminy w Paw³owiczkach 15
56. Rada Gminy w Pokoju 15
57. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi 15
58. Rada Gminy w Popielowie 15
59. Rada Gminy w Rad³owie 15
60. Rada Gminy w Reñskiej Wsi 15
61. Rada Gminy w Rudnikach 15
62. Rada Gminy w Skarbimierzu 15
63. Rada Gminy w Skoroszycach 15
64. Rada Gminy w Strzeleczkach 15
65. Rada Gminy w Œwierczowie 15
66. Rada Gminy w Tarnowie Opolskim 15
67. Rada Gminy w Tu³owicach 15
68.Rada Gminy w Turawie 15
69. Rada Gminy w Walcach 15
70. Rada Gminy w Wilkowie 15
71. Rada Gminy w Zêbowicach 15

§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Wojewoda Opolski
Bogdan Tomaszek
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§ 1. Do Sejmiku Województwa Opolskiego wybiera siê
30 radnych.

§ 2. Do rad powiatów wybiera siê radnych w liczbie:
-----------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwa rady powiatu           Liczba radnych
-----------------------------------------------------------------------------
1. Rada Powiatu w Brzegu 21
2. Rada Powiatu w G³ubczycach 17
3. Rada Powiatu w Kêdzierzynie - KoŸlu 23
4. Rada Powiatu w Kluczborku 19
5. Rada Powiatu w Krapkowicach 19
6. Rada Powiatu w Namys³owie 17

          7. Rada Powiatu w Nysie 27
8. Rada Powiatu w Oleœnie 19

           9. Rada Powiatu w Opolu 25
10. Rada Powiatu w Prudniku 17
11. Rada Powiatu w Strzelcach Opolskich 19

§ 3. Do rad gmin wybiera siê radnych w liczbie:
-----------------------------------------------------------------------------
Lp. Nazwa rady gminy           Liczba radnych
-----------------------------------------------------------------------------
1. Rada Miasta w Opolu 25
    (na prawach Powiatu)
2. Rada Miejska w Baborowie 15
3. Rada Miejska w Bia³ej 15
4. Rada Miasta  w Brzegu 21
5. Rada Miejska w Byczynie 15
6. Rada Miejska w Dobrodzieniu 15
7. Rada Miejska w G³ogówku 15
8. Rada Miejska w G³ubczycach 21
9. Rada Miejska w G³ucho³azach 21
10. Rada Miejska w Gogolinie 15
11. Rada Miejska w Gorzowie Œl¹skim 15
12. Rada Miejska w Grodkowie 21
13. Rada Miasta w Kêdzierzynie - KoŸlu 23
14. Rada Miejska w Kietrzu 15
15. Rada Miejska w Kluczborku 21
16. Rada Miejska w Kolonowskiem 15
17. Rada Miejska w Korfantowie 15
18. Rada Miejska w Krapkowicach 21
19. Rada Miejska w Leœnicy 15
20. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 15
21. Rada Miejska w Namys³owie 21
22. Rada Miejska w Niemodlinie 15
23. Rada Miejska w Nysie 23
24. Rada Miejska w Oleœnie 15
25. Rada Miejska w Otmuchowie 15
26. Rada Miejska w Ozimku 21
27. Rada Miejska w Paczkowie 15

     Poz.703


