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725
Rozporządzenie Nr 0151/P/5/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Przysiecz”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Przysiecz”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 3,10 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Przysiecz jako działka nr 200, położony w gminie Prószków, w powiecie opolskim,
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Prószków na lata 2005
- 2014 jako oddział nr 200df obrębu leśnego Prószków.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. Sudetica naturalnego pochodzenia.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do
typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl).

Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do
typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: borów nizinnych (bni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 14, poz. 91) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r.
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie
art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w
życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

726
Rozporządzenie Nr 0151/P/6/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Smolnik”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Smolnik”, zwany dalej
rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 13,12 ha oraz
zbiornik wodny o powierzchni 11,80 ha, oznaczone w ewidencji
gruntów obrębu Szumirad jako części działek: nr 61/5, nr 62/2,
nr 62/3, nr 63/7 i nr 64, położone w gminie Lasowice Wielkie,
w powiecie kluczborskim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony
w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Olesno na lata 1999 - 2008
jako oddziały: nr 61s o powierzchni 0,98 ha, nr 62j o powierzchni
1,02 ha, 62k o powierzchni 0,72 ha, 62l o powierzchni 0,14 ha, 62m
o powierzchni 1,16 ha, 62n o powierzchni 1,52 ha, 62p o powierzchni
1,30 ha, 62s o powierzchni 0,36 ha, nr 63t o powierzchni 11,80 ha
(zbiornik wodny), nr 64a o powierzchni 1,72 ha (w tym droga leśna
o powierzchni 0,06 ha), nr 64b o powierzchni 0,52 ha, nr 64c o powierzchni 0,52 ha, nr 64d o powierzchni 1,64 ha, nr 64f o powierzchni
1,52 ha obrębu leśnego Szumirad.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiornika wodnego ze stanowiskami roślin
chronionych oraz fragmentu przylegającego lasu o charakterze
naturalnym.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako florystyczny (Fl). Ze
względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się
do typu: florystyczny (PFl) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek
(rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się
do typu: różnych ekosystemów (EE) i podtypu: lasów i wód (lw).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 25, poz. 149) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa
opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z
2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że
na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.
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727
Rozporządzenie Nr 0151/P/7/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Leśna Woda”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Leśna Woda”, zwany dalej rezerwatem obejmuje obszar lasu o powierzchni 15,70
ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Dobrzyń jako działki:
nr 27 i nr 59, położony w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Brzeg na lata 20012010, jako oddziały: nr 27c, nr 27d, nr 27f i nr 59a obrębu leśnego
Lubsza.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego naturalnego
pochodzenia.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy
(EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 11, poz. 75) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493,
Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww.
ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy
stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

728
Rozporządzenie Nr 0151/P/8/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Kamień Śląski”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 13,60 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Kamionek jako działki
nr 203/2 i nr 219/4, położony w gminie Gogolin, w powiecie krapkowickim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa
Strzelce Opolskie na lata 2002 - 2011, jako oddziały: nr 203g
o powierzchni 7,33 ha, nr 219b o powierzchni 6,17 ha i nr 219c
o powierzchni 0,10 ha obrębu leśnego Kamień Śląski.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskiem jarząba brekini Sorbus torminalis.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy
(EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 lutego 1958 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 20, poz. 127 oraz z 1961 r. Nr 36,
poz. 169) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia
23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na
terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz.
499), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.
1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286)
z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony
przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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729
Rozporządzenie Nr 0151/P/9/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Staw Nowokuźnicki”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Staw Nowokuźnicki”,
zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 20,00 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Nowa Kuźnia jako działka nr 220 (część), położony w gminie Prószków, w powiecie opolskim w województwie opolskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych stanowiska rzadkich roślin wodnych, a w szczególności gatunku orzecha wodnego Trapa natans oraz dla ochrony ptactwa.
§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako florystyczny (Fl). Ze
względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się
do typu: florystycznego (PFl) i podtypu: roślin zielnych i krzewinek
(rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się
do typu: wodny (EW) i podtypu: jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów (jm).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 101, poz. 591) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

730
Rozporządzenie Nr 0151/P/10/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Płużnica”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Płużnica”, zwany dalej
rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 3,17 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Płużnica jako działka nr 137/1,
położony w gminie Strzelce Opolskie, w powiecie strzeleckim,
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Rudziniec na lata 2007
- 2017 jako oddział nr 137b obrębu leśnego Toszek.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze
naturalnym.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny
i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 41, poz. 268) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493,
Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww.
ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy
stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
1)

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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731
Rozporządzenie Nr 0151/P/11/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Lubsza”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Lubsza”, zwany dalej rezerwatem obejmuje obszar lasu o powierzchni 15,85 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Rogalice jako działki:
nr 254/1 i nr 255/1, położony w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Brzeg na lata 20012010, jako oddziały: nr 254d i nr 255 obrębu leśnego Lubsza.
§ 3.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych pozostałości naturalnego lasu mieszanego z udziałem buka i dębu.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny
i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 5, poz. 23) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

732
Rozporządzenie Nr 0151/P/12/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Góra Gipsowa”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 0,797 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Dzierżysław jako działka
nr 60/19 (część), położony w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim w województwie opolskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej, występującej na jednym z nielicznych stanowisk w tej części kraju.
§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako stepowy (St). Ze
względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się
do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk nieleśnych
(zn). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się
do typu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ) i podtypu: muraw kserotermicznych (mk).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 6, poz. 31) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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733
Rozporządzenie Nr 0151/P/13/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Śmiechowice”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Śmiechowice”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 0,5 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Śmiechowice jako działka nr 133/1, położony w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Brzeg na lata 2001
- 2010, jako oddział nr 133a obrębu leśnego Karłowice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu modrzewiowego o cechach
zespołu naturalnego.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny
i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P. Nr A-85, poz. 1349) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy
rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał
się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

734
Rozporządzenie Nr 0151/P/14/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Przyłęk”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Przyłęk”, zwany dalej
rezerwatem obejmuje obszar lasu o powierzchni 0,80 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Przełęk jako działka nr 363,
położony w gminie Nysa, w powiecie nyskim w województwie
opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony
w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Prudnik na lata 1998 - 2007
jako oddział nr 217b o powierzchni 0,80 ha obrębu leśnego Szklary.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o cechach
zespołu naturalnego.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na
główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy
(EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 17 września 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M.P. Nr A-85, poz. 1348) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr
130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody
utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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735
Rozporządzenie Nr 0151/P/15/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Las Bukowy”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:

typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl).
Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do
typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych górskich
i podgórskich (lmg).

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Las Bukowy”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 21,12 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Głuchołazy jako działka nr 1468, położony w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim
w województwie opolskim.

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.

§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w uproszczonym planie urządzania lasu „Las Bukowy” na lata
2007 - 2016, jako część oddziałów: nr 7a, nr 10a, nr 10b, nr 10c,
nr 10d, nr 10f o powierzchni 20,6 ha oraz część oddziałów: nr 7a,
nr 10a, nr 10b, nr 10c, nr 10d, nr 10f o powierzchni 0,36 ha (droga leśna) i część oddziałów nr 7a, nr 10a, nr 10b, nr 10c, nr 10d,
nr 10f o powierzchni 0,16 ha (linia oddziałowa) obrębu leśnego
Uroczysko „Przednia Kopa”.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).

1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego Nr P/4/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 14, poz. 38), które
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

736
Rozporządzenie Nr 0151/P/16/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Rozumice”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Rozumice”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 92,62 ha
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Kuźnia Raciborska jako
działki: nr 347, nr 348 i nr 349, położony w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Rudy Raciborskie na
lata 2006 - 2015, jako oddziały: nr 347a o powierzchni: 34,92 ha,
nr 348a o powierzchni: 34,56 ha, nr 348a o powierzchni: 0,22 ha
(droga), nr 349a o powierzchni 23,14 ha, nr 349a o powierzchni
0,26 ha (droga) obrębu leśnego Kuźnia Raciborska.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fito-

cenotyczny (PFi) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na
główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy
(EL) i podtypu: lasów nizinnych (lni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia 1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem
Nr P/5/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 6, poz. 27), które
traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art.
153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie tej
ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
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poz. 737 - 738

737
Rozporządzenie Nr 0151/P/17/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Prądy”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Prądy”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 36,77 ha oznaczony
w ewidencji gruntów obrębu Prądy jako działki: nr 140/6, 141/1,
142/3, 143/1, położony w gminie Dąbrowa, w powiecie opolskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Opole na lata 2004
- 2013, jako oddziały nr 163 f o powierzchni: 8,90 ha (bagno),
nr 163 f o powierzchni: 0,09 ha (rowy), nr 164 f o powierzchni
0,74 ha, nr 164 g o powierzchni 12,04 ha (bagno), nr 164 h o powierzchni 1,56 ha, nr 164 h o powierzchni 0,11 ha (linie oddziałowe), nr 164h o powierzchni 0,12 ha (rów), nr 165 h o powierzchni
7,70 ha (bagno), nr 165 h o powierzchni 0,16 ha (linie oddziałowe), nr 165 h o powierzchni 0,03 ha (rów), nr 166 i o powierzchni
5,26 ha (bagno), nr 166 i o powierzchni 0,06 ha (linie oddziałowe)
obrębu leśnego Dąbrowa.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemu torfowiska.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako torfowiskowy (T).
Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza
się do typu: florystyczny (FI) i podtypu roślin zielnych i krzewinek
(rzk). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się
do typu: torfowiskowy (ET) i podtypu: torfowisk wysokich (tw).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia 1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem
Nr P/11/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 498), które traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.
157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.
880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz.
493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww.
ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie tej ustawy
stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

738
Rozporządzenie Nr 0151/P/18/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Nad Białką”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:

zalicza się do typu: geologicznego i glebowego (PGg) i podtypu:
form tektonicznych i erozyjnych (te). Ze względu na główny typ
ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL)
i podtypu: lasów mieszanych górskich i podgórskich (lmg).

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Nad Białką”, zwany
dalej rezerwatem obejmuje obszar lasu o powierzchni 8,96 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Głuchołazy jako działka nr 1468, położony w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim
w województwie opolskim.

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.

§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w uproszczonym planie urządzania lasu „Nad Białką” na lata
2007 - 2016, jako część oddziałów: nr 5b, nr 5c, nr 5d, nr 5g,
nr 5m i nr 5n o powierzchni 8,57 ha oraz część oddziałów: nr 5b,
nr 5c, nr 5d, nr 5g, nr 5m i nr 5n o powierzchni 0,39 ha (droga
leśna) obrębu leśnego Uroczysko „Klasztorne”.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głuchołaskiej ze
śladami po eksploatacji złota z XII - XIII wieku.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako przyrody nieożywionej (N). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).

1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/6/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 14, poz. 40), które traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493,
Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww.
ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy
stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
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poz. 739 - 740

739
Rozporządzenie Nr 0151/P/19/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Lesisko”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Lesisko”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 47,51 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Żyrowa jako działki
nr 58, nr 59/1 i nr 62, położony w gminie Zdzieszowice, w powiecie krapkowickim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Strzelce Opolskie
na lata 2002 - 2011 jako oddziały: nr 58d o powierzchni 18,30
ha, nr 59a o powierzchni 0,91 ha, nr 59b o powierzchni 3,23 ha,
nr 59c o powierzchni 1,35 ha, nr 59f o powierzchni 7,42 ha,
nr 59w o powierzchni 1,03 ha, nr 62b o powierzchni 14,09 ha, nr 58a
o powierzchni 0,19 ha, nr 59g o powierzchni 0,42 ha (linia energetyczna), nr 59c o powierzchni 0,06 ha (linia oddziałowa), nr 59d
o powierzchni 0,08 ha (droga leśna), nr 62a o powierzchni 0,43 ha
(droga leśna) obrębu leśnego Zdzieszowice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny sudeckiej z udziałem
starych dębów i modrzewi.

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów wyżynnych (lwż).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25
lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 56, poz. 541)
i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca
2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.
157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75,
poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art.
153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie
ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

740
Rozporządzenie Nr 0151/P/20/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Grafik”

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:

ni 2,94 ha, nr 25b o powierzchni 4,06 ha, 26a o powierzchni 4,98 ha,
24a o powierzchni 0,06ha (linie oddziałowe), 24b o powierzchni
0,24 ha (droga leśna), 24c o powierzchni 0,17 ha (drogi leśne),
26d o powierzchni 0,13 ha (linie oddziałowe) obrębu leśnego
Zdzieszowice.

§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Grafik”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 27,43 ha, oznaczony
w ewidencji gruntów obrębu Czarnocin jako działki nr 24, nr 25 i nr 26,
położony w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim w województwie
opolskim.

§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o charakterze naturalnym
z udziałem licznych drzew pomnikowych.

§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony
w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata
2002 - 2011 jako oddziały: nr 24a o powierzchni 10,28 ha, nr 24b
o powierzchni 1,70 ha, nr 24d o powierzchni 2,87 ha, 24f o powierzch-

§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów wyżynnych (lwż).

Dziennik Urzędowy
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§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.

poz. 740 - 741

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25
lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 51 poz.
486) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23
lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499),
które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

741
Rozporządzenie Nr 0151/P/21/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Boże Oko”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Boże Oko”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 68,94 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Klucz jako działki nr 18,
nr 28 i nr 29/1, położony w gminie Ujazd, w powiecie strzeleckim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony
w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata
2002 - 2011, jako oddziały: nr 18b o powierzchni 1,35 ha, nr 18c
o powierzchni 24,15 ha, nr 28c o powierzchni 14,94 ha, nr 29a
o powierzchni 0,87 ha, 29b o powierzchni 0,68 ha, 29c o powierzchni
12,86 ha, 29d o powierzchni 1,53 ha, 29f o powierzchni 11,30 ha,
18a o powierzchni 0,09 ha (linie oddziałowe),18b o powierzchni
0,18 ha (drogi leśne), 28d o powierzchni 0,29 ha (linie oddziałowe),
28f o powierzchni 0,01 ha (drogi leśne), 29a o powierzchni 0,25 ha
(linia oddziałowa) 29b o powierzchni 0,25 ha (droga leśna), 29c
o powierzchni 0,19 ha (droga leśna) obrębu leśnego Zdzieszowice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu świeżego z licznie występującym ponad stuletnim bukiem.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów wyżynnych (lwż).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator pprzyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25
lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 54 poz.
515) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23
lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499),
które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na
podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				

- 1500 -					
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742
Rozporządzenie Nr 0151/P/22/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Św. Anny”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Góra Św. Anny”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 2,69 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Góra Św. Anny jako działka
nr 201/1, położony w gminie Leśnica, w powiecie strzeleckim
w województwie opolskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili oraz zjawisk geologicznych.
§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako przyrody nieożywionej (N). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat
zalicza się do typu: geologicznego i glebowego (PGg) i podtypu: skał, minerałów, osadów, gleb i wydm (smg). Ze względu na
główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: skalny (ESk)
i podtypu: innych skał (si).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1972 r. Nr 5, poz. 33 oraz
z 1992 r. Nr 6, poz. 39) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów
przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr
130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

743
Rozporządzenie Nr 0151/P/23/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Rogalice”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Rogalice”, zwany
dalej rezerwatem obejmuje obszar lasu o powierzchni 6,06 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Rogalice jako działka
nr 138/2, położony w gminie Lubsza, w powiecie brzeskim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Brzeg na lata 20012010, jako oddział nr 138h obrębu leśnego Lubsza.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu olszy czarnej naturalnego
pochodzenia.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów nizinnych (lni).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 36, poz. 290) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy
rezerwat przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się
rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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744
Rozporządzenie Nr 0151/P/24/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Przylesie”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Przylesie”, zwany dalej
rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 16,84 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Przylesie jako działki: nr 1076
i nr 1077, położony w gminie Olszanka, w powiecie brzeskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Brzeg na lata 20012010, jako oddziały: nr 287g, nr 288d, nr 288h, nr 288 i nr 288j
obrębu leśnego Karłowice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu drzewostanów naturalnego pochodzenia, tworzących liczne formy przejściowe od grądu do olsu.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze

względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów nizinnych (lni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 34, poz. 256) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

745
Rozporządzenie Nr 0151/P/25/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Krzywiczyny”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz.
954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz.
1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Krzywiczyny”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 19,84 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Krzywiczyny jako działka nr 69, położony w gminie Wołczyn, w powiecie kluczborskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa
Namysłów na lata 2001 - 2010, jako oddział 69b obrębu leśnego
Wołczyn.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z domieszką
jodły Abies alba na krańcach jej północnego zasięgu na Śląsku.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na

główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy
(EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 36, poz. 291) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat
przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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746
Rozporządzenie Nr 0151/P/26/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jaśkowice”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Jaśkowice”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 5,89 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Ligota Prószkowska jako
działka nr 120/2, położony w gminie Prószków, w powiecie opolskim, w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Prószków na lata 2005
- 2014 jako oddział nr 120c obrębu leśnego Prószków.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia
sudeckiego oraz dębów bezszypułkowego i szypułkowego.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny
i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 34, poz. 255) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

747
Rozporządzenie Nr 0151/P/27/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Bażany”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Bażany”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 21,79 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Bażany jako działki:
nr 26/1 i nr 24/3, położony w gminie Kluczbork, w powiecie kluczborskim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Kluczbork na lata
1999 - 2008, jako oddziały: nr 24b o powierzchni 7,67 ha, nr 26a
o powierzchni 5,92 ha (droga leśna), nr 26b o powierzchni 8,20 ha
(linia oddziałowa) obrębu leśnego Lasowice Małe.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych jedynego w województwie opolskim naturalnego drzewostanu sosnowego, położonego na wydmach,
z obfitym stanowiskiem jałowca.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do

typu: fitocenotyczny (PFI) i podtypu zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: bory nizinne (bni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia 1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP Nr 36 poz. 292) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz.
Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat
przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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748
Rozporządzenie Nr 0151/P/28/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Komorzno”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Komorzno”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 3,70 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Komorzno jako działka
nr 46/1, położony w gminie Wołczyn, w powiecie kluczborskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Namysłów na lata
2001 - 2010, jako oddział 46c obrębu leśnego Wołczyn.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny niżowej.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określono jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu:
fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze
względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów nizinnych (lni).

§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 36, poz. 294) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.

749
Rozporządzenie Nr 0151/P/29/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Ligota Dolna”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Ligota Dolna”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar o powierzchni 5,05 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Ligota Dolna jako działki:
nr 122/1 i nr 122/2 z k.m. 1, położony w gminie Strzelce Opolskie,
w powiecie strzeleckim w województwie opolskim.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych roślinności kserotermicznej z rzadkimi gatunkami roślin jak ożanka pierzastosieczna Teucrium botrys, rozchodnik biały Serum album i ligustr pospolity Ligustrum vulgare.
§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako stepowy (St). Ze
względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się
do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk nieleśnych
(zn). Ze względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się
do typu: łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy (EŁ) i podtypu: muraw kserotermicznych (mk).

§ 4. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 81, poz. 428) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stały się rezerwatem przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Rozporządzenie Nr 0151/P/30/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Jeleni Dwór”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Jeleni Dwór”, zwany
dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 3,49 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Chrzelice jako działka
nr 1678, położony w gminie Biała, w powiecie prudnickim w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Prószków na lata 2005
- 2014 jako oddział nr 53g obrębu leśnego Chrzelice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego, naturalnego
pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu
na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze wzglę-

du na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i
borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki
konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r.
w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 82, poz. 434) i rozporządzeniem Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie
art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) z tym,
że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat przyrody utworzony przed
dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem przyrody w rozumieniu
niniejszej ustawy.

751
Rozporządzenie Nr 0151/P/31/08
Wojewody Opolskiego
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Blok”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176,
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286), zarządza się, co następuje:
§ 1. Rezerwat przyrody pod nazwą „Blok”, zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar lasu o powierzchni 6,56 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Ligota Prószkowska jako
działka nr 942, położony w gminie Korfantów, w powiecie nyskim
w województwie opolskim.
§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Prószków na lata 2005
- 2014 jako oddział nr 11j obrębu leśnego Chrzelice.
§ 3. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świeżego, naturalnego
pochodzenia, stanowiącego pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej.
§ 4. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze

względu na główny typ ekosystemu rezerwat zalicza się do typu:
leśny i borowy (EL) i podtypu: borów nizinnych (bni).
§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje wojewódzki konserwator przyrody.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia1).
Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 82, poz. 433) i rozporządzeniem
Nr P/12/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa opolskiego
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 65, poz. 499), które tracą moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz. 1286) z tym, że na podstawie art. 153 ww. ustawy rezerwat
przyrody utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się rezerwatem
przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy.
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Uchwała Nr XI/75/2008
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z poźn.
zm.), Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą szkołę niepubliczną
posiadającą uprawnienia szkoły publicznej,
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie
oświaty.
§ 2. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych, posiadających
uprawnienia szkół publicznych, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Krapkowicki.
§ 3.1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki, w przeliczeniu na jednego ucznia, przysługują w takiej samej wysokości jak kwota przewidziana na jednego
ucznia/słuchacza danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Krapkowicki.
2. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, niewymienionych w ust. 1, przysługują na każdego ucznia/słuchacza w wysokości 50 % ustalonych w budżecie
Powiatu Krapkowickiego wydatków bieżących ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.
§ 4.1. Warunkiem otrzymania dotacji, o których mowa w § 3
ust. 1 i 2, jest złożenie do Zarządu Powiatu Krapkowickiego wniosku o udzielenie dotacji na kolejny rok kalendarzowy, w terminie
określonym w ustawie.

3. Wzór miesięcznej informacji o ilości uczniów/słuchaczy
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Organ prowadzący szkołę przedkłada Zarządowi Powiatu
Krapkowickiego kwartalne rozliczenia otrzymanej dotacji, w terminie
do 20 dnia miesiąca po zakończeniu danego kwartału.
5. Wzór kwartalnego rozliczenia dotacji stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Powiat Krapkowicki w ostatniej miesięcznej racie dotacji
dokona jej rocznego rozliczenia.
§ 6. Powiat Krapkowicki działając przez upoważnione osoby, uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli rzeczywistej
liczby uczniów/słuchaczy dotowanych szkół.
§ 7. Zaprzestaje się przekazywania dotacji z datą:
1) zakończenia prowadzenia działalności przez szkołę,
2) utraty przez szkołę uprawnień szkoły publicznej.
§ 8. Uchyla się uchwałę Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie Powiatu
Krapkowickiego oraz uchwałę Nr XXXII/205/2006 Rady Powiatu
Krapkowickiego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr IX/49/2003 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 czerwca
2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Krapkowickiego niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych, działającym na terenie Powiatu Krapkowickiego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Krapkowickiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się osobno dla
każdego typu szkoły.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.

4. Złożenie wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1,
lub złożenie wniosku niespełniającego wymogów formalnych powoduje nieujęcie dotacji w budżecie Powiatu na kolejny rok kalendarzowy.

Przewodniczący
Rady Powiatu Krapkowickiego
Krystian Komander

§ 5.1. Powiat Krapkowicki przekazuje dotację w ratach miesięcznych, uwzględniając aktualną liczbę uczniów/słuchaczy.
2. Miesięczną informację o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy przekazuje organ prowadzący szkołę, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. W miesiącach lipiec - sierpień należy wykazać
liczbę uczniów/słuchaczy jak w miesiącu czerwcu.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XI/75/2008
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 7 lutego 2008 r.

.........................................................
(pieczątka organu prowadzącego)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na rok kalendarzowy ...........................
1. Nazwa szkoły*: ..............................................................................................................................................................................
2. Adres szkoły: ..................................................................................................................................................................................
3. Nr identyfikacyjny REGON: ............................................................................................................................................................
4. Nr i data rejestracji: .........................................................................................................................................................................
5. Nr i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej: ............................................................................................................
6. Nazwa i adres organu prowadzącego szkołę: .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
7. Planowana liczba uczniów/słuchaczy: ............................................................................................................................................
8. Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów/słuchaczy oraz kwartalnego rozliczania
otrzymanych kwot dotacji.

.......................................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(podpis osoby uprawnionej)

* należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu szkoły

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XI/75/2008
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 7 lutego 2008 r.

.........................................................
(pieczątka organu prowadzącego)

INFORMACJA O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW/SŁUCHACZY
(wg stanu na dzień sporządzenia)
1. Nazwa szkoły*: ...............................................................................................................................................................................
2. Adres szkoły: ..................................................................................................................................................................................
3. Oświadczam, iż w miesiącu .................................................. r. liczba uczniów/ słuchaczy wynosi ...............................................
[ 4. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.]*

.......................................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(podpis osoby uprawnionej)

* należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu szkoły

*/ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą Nr 6/43/2008 z dnia 12 marca 2008 r. orzekło nieważność tej części załącznika
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XI/75/2008
Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 7 lutego 2008 r.

.........................................................

(pieczątka organu prowadzącego)

ROZLICZENIE DOTACJI
za ............. kwartał ................. r.

1. Nazwa szkoły*: ..............................................................................................................................................................................
2. Adres szkoły: .................................................................................................................................................................................
3. Kwota otrzymanej dotacji, w okresie od 1 stycznia ............................. r. do ........................................... r.:
............................................................................................................................................................................................................
4. Wydatki wykonane ogółem, w okresie jw.: .....................................................................................................................................
5. Stan środków na koniec kwartału rozliczeniowego: .......................................................................................................................

.......................................................

...............................................................

(miejscowość, data)

(podpis osoby uprawnionej)

* należy wypełnić oddzielnie dla każdego typu szkoły

753
Uchwała Nr XIII/141/2008
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 5 marca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/120/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącej
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Powiatu Namysłowskiego
uchwala, co następuje:

- w rozdziale III Regulaminu skreśla się § 12,
- w rozdziale IV Regulaminu skreśla się § 20,
- dotychczasowa treść § 45 otrzymuje nowe brzmienie
o treści:
„Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia
2008 r.”.

§ 1. W uchwale Nr XI/120/2007 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące
zmiany:

Przewodniczący
Rady Powiatu Namysłowskiego
Andrzej Michta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Namysłowskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
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Uchwała Nr XIII/117/08
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
Na podstawie art.30 ust.6, 6a i 6b i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art.
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; zm.: z 2006 r. Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.
542, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, i Nr 191 poz. 1369)
w związku z art.12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592;
zm.: 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; z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz.181; zm.: z 2006 r.
Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz. 372) po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli na terenie Powiatu Nyskiego tj. Zarządem Oddziału ZNP w Nysie oraz
Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty, Wychowania i Kultury, Rada Powiatu
w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielowi, który spełnia ogólne warunki określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy, bez względu na jego stopień
awansu zawodowego, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole lub placówce
i w bieżącym roku szkolnym lub go poprzedzającym wyróżnia się
zaangażowaniem w wypełnianiu obowiązków zawodowych oraz
osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi;
1) w szczególności:
a) diagnozuje i analizuje efekty własnej pracy dydaktycznej,
wychowawczej i wyniki uwzględnia we własnym planie rozwoju,
b) jako wychowawca systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym, oraz podejmuje efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
c) stosuje różne metody aktywizujące młodzież do podnoszenia wyników nauczania,
d) o siąga wysoki poziom nauczania potwierdzony badaniem wyników nauczania, przeprowadzonymi hospitacjami i egzaminami,
e) podnosi swoje kwalifikacje poprzez: wewnątrzszkolne
doskonalenie nauczycieli, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, krótkie formy doskonalenia, udokumentowane samokształcenie,
f) uczestniczy w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (prowadzenie zajęć, szkolenia, lekcje otwarte, opracowanie
projektów dydaktycznych i innych);
2) ponadto spełnia co najmniej 2 z niżej wymienionych warunków:

a) przygotowuje uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach lub innych formach reprezentowania
szkoły,
b) realizuje własne programy autorskie, innowacje pedagogiczne,
c) organizuje akademie, spotkania z ciekawymi ludźmi,
pokazy artystyczne dzieci i młodzieży, konkursy, akcje charytatywne, prace społeczne, wycieczki w dniach wolnych od zajęć
lekcyjnych,
d) pełni funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego lub
innej organizacji uczniowskiej,
e) prowadzi zajęcia z uczniami poza obowiązującym go
wymiarem zajęć;
3) natomiast nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły
lub placówki wypełnia następujące zadania:
a) prowadzi politykę kadrową mającą na celu doskonalenie
kadry nauczycielskiej, poszerzanie oferty edukacyjnej, wprowadzanie coraz lepszych metod dydaktycznych i wychowawczych,
b) mobilizuje pracowników do odpowiedzialnej i jak najefektywniejszej pracy z uczniami/wychowankami,
c) stwarza atmosferę wzajemnego szacunku,
d) podejmuje działania integrujące pracowników i wychowanków,
e) poprzez różnorodne działania stara się zapobiegać patologicznym postawom wśród wychowanków,
f) prawidłowo i efektywnie gospodaruje środkami finansowymi,
g) dba o bazę i wygląd estetyczny szkoły lub placówki,
h) dba o utrzymanie estetyki w pomieszczeniach szkoły,
ładu i porządku wokół niej.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony
nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Stawka dodatku motywacyjnego jaka może być przyznana nauczycielowi nie może być niższy od 4% i nie może przekraczać 12% jego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz
okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w ust.1, ustala dyrektor, a dla dyrektora
Starosta Powiatu Nyskiego.
5. Średnia stawka dodatku motywacyjnego w szkole/placówce wynosi 4% średniego wynagrodzenia zasadniczego w tej
jednostce.
6. Odpis pisma o przyznaniu dodatku motywacyjnego i ustaleniu jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych
nauczyciela.
7. Dodatek motywacyjny wypłacany jest z góry, w terminie
wypłat wynagrodzenia zasadniczego.
§ 2.1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane
w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
co najmniej 5% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
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2. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego dyrektora nie
może być wyższa 90% jego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Maksymalna stawka dodatku funkcyjnego nauczyciela,
któremu powierzono inne niż dyrektor stanowisko kierownicze
nie może być wyższa niż 30% jego miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela ustala
dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając
wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań
wykonywanych na zajmowanym stanowisku, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole, warunki pracy w szkole. Przepisy ust. 7
- 9 stosuje się odpowiednio.
5. Nauczycielowi, o którym mowa w ust.1, realizującemu
dodatkowe zadania lub zajęcia wymienione w ust.1, przysługuje
jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz realizację dodatkowych
zadań i zajęć.
6. Odpis pisma o przyznaniu dodatku funkcyjnego i jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.
7. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z upływem okresu powierzenia, a w razie wcześniejszego odwołania z dniem odwołania.
9. Wicedyrektorowi zastępującemu dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora
szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły
z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
10. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna stażu
nauczyciela stażysty przysługuje, okresie pełnienia tej opieki, dodatek funkcyjny w wysokości 70 zł, a nauczycielowi sprawującemu
funkcję opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego przysługuje, w okresie pełnienia tej opieki, dodatek funkcyjny w wysokości 50 zł.
11. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.10 nie przysługuje w okresie przerwy w odbywaniu stażu przez nauczyciela,
nad którym pełniono opiekę. Prawo do dodatku przysługuje na
nowo z dniem rozpoczęcia kontynuacji stażu przez nauczyciela
podlegającego opiece.
12. W przypadku sprawowania funkcji opiekuna stażu nad
co najmniej dwoma nauczycielami przysługuje za okres tej łącznej opieki jeden łączny dodatek funkcyjny w wysokości 80 zł.
13. Nauczycielowi szkoły bez względu na stopień awansu
zawodowego, przysługuje z tytułu powierzenia mu wychowawstwa klasy dodatek funkcyjny w wysokości 100 zł. Nauczyciel traci prawo do dodatku od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.
14. Dodatek funkcyjny określony w ust.10, 12 i 13 przyznaje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a dla nauczyciela któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły Starosta Powiatu Nyskiego. Przepis ust.6 stosuje się odpowiednio.
15. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia funkcji wychowawcy klasy wypłacany jest z góry.
16. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu sprawowania funkcji kierowniczych oraz funkcji opiekuna stażu wypłacany
jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W przypadku pełnienia ww.
funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy wysokość dodat-
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ku wypłacana jest w kwocie wynikającej z przemnożenia 1/30
stawki określonej w ust. 1, 10, 12 przez liczbę dni sprawowania
tej funkcji.
17. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze.
§ 3.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne
i uciążliwe warunki pracy, jeżeli paca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
§ 4.1. Osobie, posiadającej kwalifikacje do zajmowania
stanowiska nauczyciela, zatrudnionej w wymiarze nie niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Powiat Nyski, położonej na terenach wiejskich oraz
w miastach liczących do 5.000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej dodatkiem, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla jednej osoby - 20 zł,
2) dla dwóch osób – 30 zł,
3) dla trzech osób - 40 zł,
4) dla czterech i więcej osób – 50 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub czasu
ukończenia przez nie gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do
czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego źródła dochodów.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest co miesiąc począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył pisemny wniosek
o jego wypłatę i przedstawił dokumenty, potwierdzające prawo do
określonej wysokości dodatku.
4. Dokumentami potwierdzającymi prawo nauczyciela do
dodatku, o którym mowa w ust. 3, są w szczególności: zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamieszkiwaniu lub wpis w dowodzie osobistym, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka, zaświadczenie urzędu
pracy dotyczące zatrudnienia współmałżonka.
5. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 3
i 4, nauczyciel przedstawia swojemu pracodawcy.
6. Dodatek mieszkaniowy jest wypłacany z dołu.
7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
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8. Prawo do dodatku mieszkaniowego ustaje z dniem,
w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy
z nauczycielem.
9. Wypłacenie przysługującego dodatku mieszkaniowego
ulega zawieszeniu na okres urlopu bezpłatnego nauczyciela,
dłuższego niż miesiąc kalendarzowy.
10. Wznowienie wypłacania dodatku mieszkaniowego po
ustaniu przyczyny zawieszenia następuje po złożeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku i na zasadach określonych w ust.1 - 5.
11. Nauczycielowi, któremu dodatek mieszkaniowy jest wypłacany, obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę
o okolicznościach powodujących zmianę wysokości przysługującego dodatku mieszkaniowego lub zawieszenia jego wypłacania.
12. Dodatek mieszkaniowy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się \w wysokości 1/30 dodatku za
każdy dzień.
13. Dodatek przyznaje nauczycielowi dyrektor szkoły,
a dyrektorowi szkoły – organ prowadzący szkołę.
14. Odpis pisma o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
i jego wysokości przechowywany jest w aktach osobowych nauczyciela.
§ 5.1. Za trudne warunki pracy nauczycielom i wychowawcom każdego ze stopni awansu zawodowego, zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski przysługują dodatki za:
1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych - zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwaw wysokości 1 zł za każdą
faktycznie przepracowaną godzinę zajęć praktycznych;
2) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w klasach specjalnych w wysokości 4 zł za każdą faktycznie przepracowaną
godzinę zajęć praktycznych;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych
w szkołach specjalnych w wysokości 5 zł za każdą faktycznie
przepracowaną godzinę zajęć dydaktycznych i 3 zł za każdą faktycznie przepracowaną godzinę zajęć wychowawczych;
4) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokości 3,5 zł
za każdą faktycznie przeprowadzoną godzinę nauczania indywidualnego;
5) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych (w tym w internatach) w wysokości 3 zł za każdą
faktycznie przepracowaną godzinę zajęć wychowawczych;
6) prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 4,5 zł za każdą faktycznie przepracowaną
godzinę zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;
7) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio
z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii przysługuje dodatek w wysokości 5,5 zł za każdą faktycznie przepracowaną godzinę zajęć wychowawczych;
8) badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania
logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie
rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych
poradniach specjalistycznych w wysokości 1 zł za każdą faktycznie przepracowaną godzinę z dziećmi, młodzieżą, rodzicami lub
nauczycielami;
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9) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych
w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 1 zł
za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania.
2. Nauczycielom pracującym w warunkach uciążliwych,
o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz.181 zm.: z 2006 r. Nr 43, poz. 293 oraz z 2007 r. Nr 56, poz.
372) przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla dodatku za
trudne warunki pracy, określonej w ust.1, zwiększony o kwotę nie
wyższą niż 50% wysokości dodatku za trudne warunki.
3. Dodatek, o którym mowa w ust.1 i 2 wypłacany jest z dołu.
4. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki nie przysługuje
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za
które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
5. W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za warunki
pracy nauczycielowi przysługuje jeden dodatek w wysokości,
o której mowa w ust. 1 i 2.
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany,
oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
7. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący
go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach
trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru
zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
§ 6.1. Ustala się fundusz nagród dla nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Nyski za ich osiągnięcia
w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w wysokości
1% planowanego rocznego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.
2. Ustala się następujący podział środków, o których mowa
w ust. 1:
- 20% tego funduszu na nagrody organu prowadzącego,
- 80% tego funduszu na nagrody dyrektorów szkół lub placówek.
3. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Starosta Nyski:
1) dla dyrektora szkoły lub placówki z własnej inicjatywy
lub na wniosek: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Powiatu, rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady
rodziców, organizacji związkowej działającej na terenie szkoły/
placówki;
2) dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce
na wniosek dyrektora szkoły lub placówki, rady pedagogicznej,
rady szkoły lub rady rodziców, organizacji związkowej działającej
na terenie szkoły/placówki.
4. Nagrody dyrektora przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady szkoły lub rady
rodziców, reprezentującej nauczyciela organizacji związkowej.
5. Nagroda, o której mowa w ust. 3 i 4 może być przyznana
nauczycielowi po przepracowaniu w szkole (placówce) co najmniej roku.
6. Kandydatura do nagrody Starosty Nyskiego zgłoszona
przez dyrektora szkoły lub placówki, radę szkoły, radę rodziców,
organizację związkową działającą na terenie szkoły/placówki,
powinna uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej. Opinię
dołącza się do wniosku w postaci wyciągu z protokołu posiedzenia rady pedagogicznej.
7. Wysokość nagrody Starosty Nyskiego ustala się na
poziomie nie niższym niż 1200 zł i nie wyższym niż 2000 zł,
a wysokość nagrody dyrektora ustala się na poziomie nie niższym niż 600 zł i nie wyższym niż 1200 zł.

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
8. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który wyróżnia się swymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w szczególności:
1) prezentuje wzorową kulturę osobistą,
2) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
3) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej,
4) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami,
5) skutecznie działa na rzecz zapobiegania i zwalczania przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
w szczególności przejawów agresji, narkomanii i alkoholizmu,
6) osiąga wzorowe rezultaty w pracy wychowawczej z uczniami,
oraz spełnia nie mniej niż 3 wymienione poniżej warunki:
1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły podejmując różne
inicjatywy w organizowaniu imprez ogólnoszkolnych i środowiskowych,
2) podejmuje działania dydaktyczne i wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków,
3) wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom
edukacyjnym i wychowawczym opracowuje i wdraża własne
programy autorskie,
4) osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu uczniów
do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
5) prowadzi zajęcia koleżeńskie dla nauczycieli i lekcje
otwarte dla rodziców,
6) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje,
opracowania naukowe oraz metodyczne,
8) wypełnia z zaangażowaniem inne zadania na rzecz
szkoły,
9) podejmuje inną działalność oświatowo – wychowawczą
w środowisku.
9. Nauczycielom, którym powierzono funkcje dyrektorów,
może być przyznana nagroda za wyróżniającą pracę i osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole lub placówce, a w szczególności za:
1) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością
administracyjno – gospodarczą szkoły lub placówki,
2) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
3) realizowanie działań inwestycyjnych,
4) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z innych źródeł,
5) podejmowanie działań mających na celu uczestnictwo
szkoły/placówki w programach dla dzieci i młodzieży finansowanych z funduszy europejskich i budżetu państwa,
6) terminowe i należyte wywiązywanie się z obowiązków
wobec organu prowadzącego w zakresie realizowania jego postanowień, sprawozdawczości i przekazywania informacji,
7) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających doskonaleniu zawodowemu nauczycieli oraz wdrażaniu nowych
coraz lepszych programów nauczania,
8) umiejętność stwarzania możliwie optymalnych warunków pracy na rzecz realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych szkoły lub placówki potwierdzoną
zwłaszcza wynikami badań mierzenia jakości pracy szkoły oraz
przeprowadzonymi kontrolami zewnętrznymi,
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poz. 754

9) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie estetyki w pomieszczeniach szkoły, ładu i porządku wokół niej,
10) skuteczne, różnorodne promowanie placówki i podnoszenie jej pozycji w środowisku.
10. Nagrody Starosty Nyskiego oraz dyrektora są przyznawane 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
może być przyznana w innym terminie.
11.Termin składania wniosków o nagrodę Starosty Nyskiego i dyrektora szkoły/placówki ustala się do dnia 20 września,
z zastrzeżeniem ust.10.
12. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom oraz pisemne zawiadomienie o przyznanej nagrodzie, które umieszcza się w jego teczce akt osobowych.
§ 7.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył
prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub
wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatekzawysługęlatprzysługujenauczycielowizaokres
urlopudlaporatowaniazdrowiaorazzadni,zaktórenauczycielotrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art.20 ust. 6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa
pracy.
tu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Nysie
Mirosław Aranowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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755
Uchwała XVIII/144/08
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art.
17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2707 i Nr 281,
poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.
1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz. 1292), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głuchołazy:
1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30.
2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach, ul. Słowackiego 1.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych
gimnazjów wymienionych w § 1:
1. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców
Śląskich w Głuchołazach obejmuje ulice i miejscowości:
Apteczna, Bolesława Chrobrego, Curie-Skłodowskiej,
Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra Fredry, Gen. Grota
Roweckiego, Generała Zygmunta Berlinga, Gen. Maczka, Gen.
Okulickiego, Góra Świętej Anny, Grunwaldzka, Jana Brzechwy,
Jana Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Jasnogórska, Kolejowa, Kolonia Jagiellońska, Kopernika, Korfantego, Kościelna,
Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Ligonia, Magistracka, Miarki, Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Opawska, Opolska, Konstytucji 3-go Maja,
Plac Zgody, Polna, Poprzeczna, Prusa, Prymasa Stefana Wy-

szyńskiego, Reja, Reymonta, Rynek, Sienkiewicza, Stwosza,
Szymona Koszyka (bez nr 1-10), Świdnicka, Targowa, Juliana
Tuwima, Tylna, Wrocławska, Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Żeromskiego;
miejscowości: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice,
Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie;
2. Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach
obejmuje ulice i miejscowości:
Aleja Jana Pawła II, Basztowa, Bohaterów Warszawy,
Henryka Brodatego, Chopina, Damrota, Elsnera, Gen. Andersa, Gen. Sikorskiego, Karłowicza, Kolonia Kaszubska, Konopnickiej, Lompy, Kornela Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki,
Ogińskiego, Paderewskiego, Papiernicza, Parkowa, Plac Basztowy, Powstańców Śląskich, Słowackiego, Spółdzielcza, Stefana
Batorego, Strzelców Bytomskich, Szymanowskiego, Szymona
Koszyka nr 1-10, Wieniawskiego, Zdrojowa;
miejscowości: Charbielin, Charbielin-Osiedle Pionierów,
Jarnołtówek, Konradów, Konradów-Osiedle Pasterówka, Nowy
Las, Podlesie, Pokrzywna, Skowronków, Stary Las.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/146/00 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Głuchołazy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

756
Uchwała XVIII/145/08
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 17

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2707 i Nr 281, poz.
2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104;
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.
1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz.818 i Nr 181 poz. 1292), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuchołazy:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Głuchołazach, ul. Curie - Skłodowskiej 9,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 9,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupowie nr 76,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Bodzanowie nr 83,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie nr 26,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gierałcicach nr 154,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie nr 65.
§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych
szkół podstawowych wymienionych w § 1:
1. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. K.K.
Baczyńskiego w Głuchołazach obejmuje ulice:

poz. 756 - 757

nickiej, Lompy, Kornela Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki,
Ogińskiego, Paderewskiego, Papiernicza, Parkowa, Plac Basztowy, Powstańców Śląskich, Słowackiego, Spółdzielcza, Stefana
Batorego, Strzelców Bytomskich, Szymanowskiego, Szymona
Koszyka nr 1-10, Wieniawskiego, Zdrojowa;
miejscowości: Konradów, Konradów-Osiedle Pasterówka,
Podlesie, Skowronków.
3. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie
obejmuje miejscowość: Biskupów.
4. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Bodzanowie obejmuje miejscowość: Bodzanów.
5. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie
obejmuje miejscowości:
Charbielin, Charbielin-Osiedle Pionierów, Nowy Las.

Apteczna, Bolesława Chrobrego, Curie-Skłodowskiej,
Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Aleksandra Fredry, Gen. Grota
Roweckiego, Generała Zygmunta Berlinga, Gen. Maczka, Gen.
Okulickiego, Góra Świętej Anny, Grunwaldzka, Jana Brzechwy,
Jana Sobieskiego, Jana Kochanowskiego, Jasnogórska, Kolejowa, Kolonia Jagiellońska, Kopernika, Korfantego, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Ligonia, Magistracka, Miarki, Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila
Norwida, Opawska, Opolska, Konstytucji 3-go Maja, Plac Zgody,
Polna, Poprzeczna, Prusa, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Reja, Reymonta, Rynek, Sienkiewicza, Stwosza, Szymona Koszyka
(bez nr 1-10), Świdnicka, Targowa, Juliana Tuwima, Tylna, Wrocławska, Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Żeromskiego.

6. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach
obejmuje miejscowość: Gierałcice.

2. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa
Wybickiego w Głuchołazach obejmuje ulice i miejscowości:

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

Aleja Jana Pawła II, Basztowa, Bohaterów Warszawy,
Henryka Brodatego, Chopina, Damrota, Elsnera, Gen. Andersa, Gen. Sikorskiego, Karłowicza, Kolonia Kaszubska, Konop-

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

7. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie obejmuje miejscowości: Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Traci moc uchwała uchwała Nr VIII/37/99 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia
planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Głuchołazy.

757
Uchwała XVIII/147/08
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych kategorii gminnej, drogach wewnętrznych oraz placach i parkingach będących własnością
Gminy Głuchołazy na terenie miasta Głuchołazy, w strefie płatnego parkowania
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie 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,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 8 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1,
art. 13b ust. 3, 4 i 5 i art. 13 f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23,
poz. 136), Rada Miejska w Głuchołazach na wniosek Burmistrza
Głuchołaz, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych kategorii gminnej, drogach wewnętrznych oraz placach
i parkingach będących własnością Gminy Głuchołazy na terenie
miasta Głuchołazy, w strefie płatnego parkowania, wprowadza
się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 3 dodaje się lit. g w brzmieniu:
„ g) Plac Basztowy”.
2. W § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Opłaty abonamentowe na okaziciela:
a.
b.
c.
d.

miesięczna
kwartalna
półroczna
roczna

-

50 zł
150 zł
300 zł
600 zł

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 23				
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3. § 6 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia § 4 i § 5 nie dotyczą:
− pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby
niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, na wyznaczonych miejscach dla niepełnosprawnych. Dopuszcza się
parkowanie pojazdów z kartą parkingową na miejscach ogólnie
dostępnych bez opłat, z zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji nie
mają zastosowania przepisy o standardzie miejsc dla niepełnosprawnych,
− oznakowanych pojazdów służb miejskich i związanych
z technicznym zabezpieczeniem miasta podczas wykonywania
czynności na drodze lub związanych z zajęciem drogi”.

poz. 757-758

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie14 dni od
dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anatol Bukała

758
Uchwała Nr XVIII/236/07
Rady Miejskiej W Kluczborku
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka
oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka
Na podstawie 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 ) oraz na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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. 1569,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r.
Nr 173, poz.1218), po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kluczbork, Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co
następuje:
Rozdział I
Ustalenia ogólne
§ 11. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota
Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka uchwalonego uchwałą
Nr X/83/2003 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r.
z późniejszymi zmianami.
2. Zmiany w planie obejmują tereny oznaczone symbolami:
a) MN - ul. Drzymały działki nr 231/1, 231/2, 276/1 k.m.12,
który przeznacza się na teren zabudowy usług rzemiosła (1 UR) określony na rysunku zmiany planu nr 1 załącznika nr 1 uchwały,
b) MN - ul. Katowicka działki nr 28/5 i nr 325 k.m.7, który
przeznacza się na teren zabudowy produkcyjnej, składy i magazyny oraz obiekty usługowe (1KS,P,U) - określony na rysunku
zmiany planu nr 2 załącznika nr 1 uchwały,
c) ZN - ul. Kilińskiego i ul. Fabryczna działka nr 132/9
k.m.13, który przeznacza się na teren obiektów produkcji, składy i magazyny (1,P,S)- określony na rysunku zmiany planu nr 3
załącznika nr 1.
d) US - ul. Katowicka działki nr 43/19, 43/20 i 41/4 k.m. 7,
który z przeznacza się na teren zabudowy obiektów produkcji
(1P) - określony na rysunku zmiany planu nr 4 załącznika nr 1
uchwały,
e) RZ - działka nr 15/3 k.m.14, który przeznacza się na
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zielenią

izolacyjną (1MN,) - określony na rysunku zmiany planu nr 5 załącznika nr 1 uchwały,
f) UH - Ligota Dolna działka nr 417/1 k.m.1, który przeznacza się na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(2MN) - określony na rysunku zmiany planu nr 6 załącznika
nr 1 uchwały,
g) RO, RP, MR - ul. Kilińskiego działki nr 42/3,42/5,42/6, 43,
44, 49/9, 144/2, 52/1, 53, 54/2,55/1, 55/2, 24/5, 48/1, 47, 49/8,
50, 49/7, 51/1, 26/39, 26/38, 61/3, 56, 45/1, 46/4, 64, 63/3 k.m.13,
który przeznacza się na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (3MN, 4MN) - określony na rysunku zmiany
planu nr 7 załącznika nr 1 uchwały,
h) ZD - ul. Opolska część działki nr 16/2 k.m.11, który przeznacza się na teren cmentarza ZC - określony na rysunku zmiany
planu nr 8 załącznika nr 1 uchwały.
§ 2.1. Integralną częścią niniejszej uchwały są;
a) rysunki zmian w planie nr 1- 8, o których mowa w ust.1,
stanowiące załącznik nr 1 do uchwały,
b) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian w planie, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,
c) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie
planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do
uchwały.
2. Obowiązującymi ustaleniami planu są:
a) granica obszaru objętego zmianą w planie,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
ściśle określone oraz symbole określające nowe przeznaczenie
terenów,
c) określenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- obowiązujące linie zabudowy,
- nieprzekraczalne linie zabudowy,
- trasy przebiegu sieci infrastruktury technicznej.
czają:

§ 3. Następujące określenia stosowane w uchwale ozna-

1) zmiany w planie – ustalenia dotyczące obszarów określonych w §1 uchwały,
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2) rysunek zmiany planu – rysunek zmiany planu sporządzony na mapie w skali 1: 500, 1:1000,
3) teren – obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
4) przeznaczenie podstawowe – funkcja terenu wraz
z urządzeniami towarzyszącymi, której ustalenia obowiązują
w ramach danego terenu,
5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaje przeznaczenia, inne niż podstawowe, które może być dopuszczone jako samodzielne na danym terenie,
6) obowiązująca linia zabudowy – linia, na której musi
stanąć ściana frontowa budynku oraz określonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu: elementy niebędące częścią
konstrukcji budynku, takie jak gzymsy, okapy, balkony lub schody
zewnętrzne mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy na odcinku nie większym niż 0,80 m,
7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym nie dopuszcza się wznoszenie budynków
oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu mierzona od krawędzi jezdni drogi przy której obiekt jest
lokalizowany; elementy niebędące częścią konstrukcji budynku,
takie jak gzymsy, okapy, balkony lub schody zewnętrzne mogą
przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy na odcinku nie
większym niż 0,40 m,
8) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia
działki lub terenu zagospodarowana jako zieleń ozdobna, trawniki, ogród przydomowy,
9) obiekty i urządzenia towarzyszące – budynki garażowe, gospodarcze, parkingi, obiekty technicznego wyposażenia
i infrastruktury technicznej, (trwale związane z gruntem) oraz
inne urządzenia pełniące rolę służebną wobec przeznaczenia
podstawowego,
10) wskaźnik zabudowy działki – wartość stosunku powierzchni ogólnej rzutu przyziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów obiektów zlokalizowanych na działce lub terenie do
powierzchni działki lub terenu,
11) usługi – ogólnie dostępne budynki użyteczności publicznej lub teren przeznaczony do pełnienia funkcji usług w zakresie: handlu, gastronomii, zdrowia, kultury, oświaty, kultu religijnego,
12) usługi bytowe - należy przez to rozumieć obiekty działalności usługowej, takie jak: usługi handlu, gastronomii, szewskie, hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, usługi biurowe
oraz usługi polegające na wykonywaniu wszelkiego rodzaju
świadczeń o charakterze naprawczym, remontowym i konserwacyjnym do czterech stanowisk roboczych,
13) przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia o których mowaw przepisie szczególnym, w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,
14) przepisy szczególne – aktualne w momencie realizacji uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy
branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
Rozdział II
Ustalenia szczegółowe dla terenów objętych zmianą
w planie
§ 4. Rysunek zmiany planu nr 1
– ul. Drzymały obejmujący działki nr 231/1, 231/2, 276/1
k.m.12.
1. Przeznaczenie terenu:
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a) podstawowe - teren usług rzemiosła – 1UR,
b) uzupełniające - budynki administracyjne, socjalne, gospodarcze, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak określono na rysunku zmiany planu,
b) możliwość dokonywania remontów, rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
c) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów
istniejących usług rzemieślniczych z przeznaczeniem na inne,
które nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm
dla środowiska.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy orazzagospodarowania terenu:
a) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego
– jedno lub dwukondygnacyjne z poddaszem użytkowym, lecz
nie więcej niż 8,0 m od poziomu terenu do okapu dachu i do 12,o m
do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),
b) dach budynków podstawowych - dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci dachowych, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko - podobnym (dopuszczalna
blacha falista), dla budynków pozostałych dopuszczalny dach
jednospadowy; kąt nachylenia połaci dachowych 18 - 22o,
c) dopuszcza się lokalizację budynków w granicy działki
oraz w odległości 1,5 – 3 m od granicy działki lub zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) należy zapewnić w obrębie terenu minimum 4 miejsca
postojowe,
e) w zagospodarowaniu działki należy zapewnić co najmniej 15 % powierzchni jako teren czynny biologicznie (zieleń
ozdobna, trawnik).
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) na terenie dopuszcza się lokalizację wyłącznie przedsięwzięć niewymagających sporządzenia raportu lub zaliczonych
do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko może być wymagane,
b) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, niejonizujacego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód nie może powodować
przekroczenia obowiązujących standardów środowiskowych,
c) powierzchnie parkingów, place manewrowe i inne powierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi – winny być szczelne oraz wyposażone w separatory –
łapacze tych substancji przed ich odprowadzeniem do kanalizacji
wewnętrznej a następnie do kanalizacji systemu zewnętrznego,
d) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej
emisji zanieczyszczeń (gaz, olej opałowy) lub wysoko sprawne urządzenia niskoemisyjne na paliwo stałe,
e) ścieki bytowo - należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
f) wody opadowe i roztopowe – należy odprowadzać do
miejskiej kanalizacji deszczowej,
g) ścieki przemysłowe – do sieci kanalizacji miejskiej po
uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku przekraczania dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia,
h) odpady komunalne – należy odprowadzać na składowisko gminne zgodnie z obowiązującymi przepisami i gminnym
planem gospodarki odpadami,
i) odpady pozostałe – należy magazynować i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.
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5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacją i wyposażenia
w infrastrukturę techniczną:
a) dojazd na teren - z drogi publicznej (gminnej) oznaczonej symbolem KZ lub KD. Projekt indywidualnego wjazdu należy
uzgodnić z zarządcą drogi,
b) zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczna zgodnie z podstawowymi ustaleniami planu w tym zakresie.
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 10%.
§ 5. Rysunek zmiany planu nr 2
– ul. Katowicka obejmujący działki nr 28/5 i nr 325 k.m.7
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – teren obsługi komunikacji – 1KS,P,U
b) dopuszczalne - obiekty produkcji, składów, magazynów
i usług,
c) uzupełniające – budynki administracyjne, socjalne, gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, place
manewrowe, mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy - od drogi KZ jak oznaczono na rysunku zmiany planu,
b) możliwość dokonywania, remontów, rozbudowy i przebudowy istniejącej zabudowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami szczególnymi,
c) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: komunikację wewnętrzna, stanowiska postojowe dla samochodów
osobowych i ciężarowych, urządzenia sanitarne z instalacją
wodno – kanalizacyjną,
d) dopuszcza się lokalizację składów i obiektów magazynowych oraz obiektów produkcji wyłącznie niewymagających
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub z grupy
przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane,
e) w przypadku likwidacji prowadzonej działalności dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania obiektów i przeznaczenie na inny charakter prowadzonej działalności zgodnej
z niniejszymi ustaleniami.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy dla obiektów kubaturowych – do
2 – ch kondygnacji nadziemnych z możliwością przeznaczenia
poddasza dla celów użytkowych,
b) dach budynków - jednospadowy pokryty dachówką lub
materiałem dachówko - podobnym (dopuszczalna blacha falista), w kolorze dominującym, kąt nachylenia połaci dachowych
8 - 12o,
c) w zagospodarowaniu działki należy zapewnić co najmniej 10 % powierzchni jako teren czynny biologicznie (zieleń
ozdobna, trawnik),
d) należy zapewnić minimum 5 miejsc postojowe urządzonych dla samochodów.
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) urządzenia lokalizowane na terenie mogące powodować
wyciek paliw do ziemi należy wyposażyć w urządzenia kontrolno
– pomiarowe oraz separatory paliw i olejów przed odprowadzeniem
substancji ropopochodnych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń lub urządzenia niskoemisyjne (gaz,
olej opałowy),
c) ścieki bytowe - ścieki sanitarne należy odprowadzać do
miejskiej kanalizacji sanitarnej,
d) wody opadowe – należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej,
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e) ścieki przemysłowe – należy odprowadzić do sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia,
f) odpady komunalne – należy gromadzić w kontenerach i
odprowadzać zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
g) odpady pozostałe – należy magazynować i zagospodarować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
szczególnymi.
5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacją i wyposażenia
w infrastrukturę techniczną:
a) dojazd na teren - z drogi publicznej oznaczonej symbolem KZ,
b) należy zapewnić w obrębie terenu - minimum 10 miejsc
postojowych dla samochodów użytkowników i pracowników,
c) zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczna zgodnie z ustaleniami podstawowymi planu w tym zakresie.
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 20%.
§ 6. Rysunek zmiany planu nr 3
– ul. Kilińskiego - Fabryczna obejmujący działkę nr 132/9
k.m.13.
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - teren obiektów produkcji, składów,
magazynów – 1P,S,
b) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące,
w tym: budynki administracyjno – socjalne, miejsca postojowe,
garaże, budynki gospodarcze, mała architektura, urządzenia
i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzenego:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – określone na rysunku planu,
b) na terenie dopuszczalna jest realizacja obiektów produkcji zaliczonych w przepisach odrębnych do przedsięwzięć
dla których raport jest lub może być wymagany oraz składów
i obiektów magazynowych.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy produkcyjnej i magazynowej – do
10,0 m, dopuszcza się dostosowanie wysokości do wymogów
technologicznych,
b) wysokość budynków administracyjnych, socjalnych i innych – do dwóch kondygnacji naziemnych,
c) w zagospodarowaniu terenu, oprócz obiektów i urządzeń służących funkcjom podstawowym należy przewidzieć:
drogi wewnętrzne i parkingi z miejscami postojowymi, zieleń,
d) dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej, garażowej w granicach działek sąsiednich,
e) od strony zabudowy mieszkaniowej wprowadzić pas
zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 4 m o zmiennej wysokości.
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) nawierzchnie parkingów, place manewrowe, place magazynowe winny być szczelne, aby nie powodowały przenikania
zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych lub wyposażone
w odpowiednie urządzenia, separatory paliw i olejów przed włączeniem sieci kanalizacji do systemu zewnętrznego,
b) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń lub urządzenia niskoemisyjne (gaz,
olej opałowy),
c) ścieki bytowe – należy odprowadzać do kanalizacji miejskiej,
d) wody opadowe – należy odprowadzić na teren nieutwardzony w obrębie działki lub do kanalizacji deszczowej,
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e) ścieki przemysłowe – należy odprowadzać do kanalizacji miejskiej po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia,
f) odpady komunalne – należy gromadzić kontenerach
i odprowadzać na gminne składowisko odpadów komunalnych,
g) odpady inne – należy magazynować i zagospodarować
zgodnie z przepisami szczególnymi.
5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacją i wyposażenia
w infrastrukturę techniczną:
a) dojazd na teren - z dróg publicznych, gminnych - KD,
b) wyposażenie w infrastrukturę techniczną - zgodnie
z podstawowymi ustaleniami planu w tym zakresie.
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 20%.

k.m.7
– 1P,

§ 7. Rysunek zmiany planu nr 4
- Katowicka obejmujący działki: nr 43/19, 43/20, 41/4
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – teren zabudowy obiektów produkcji

b) dopuszczalne - rzemiosło usługowe, składy, magazyny,
c) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące,
w tym: miejsca postojowe, garaże, budynki gospodarcze, mała
architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) linie zabudowy – odległości od granic bocznych – zachować zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszcza się sytuowanie
budynków towarzyszących w granicy nieruchomości sąsiednich
lub w odległościach dopuszczonych przez przepisy odrębne,
b) do budowy zastosować tradycyjne materiały budowlane,
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy – I kondygnacja - max. 8,0 m (mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy), bez
podpiwniczenia,
b) dachy – jednospadowe, kąt nachylenia 8 - 12o, pokryte
dachówką, materiałem dachówko – podobnym lub blachą falistą,
c) w zagospodarowaniu działki należy przeznaczyć pod
zabudowę oraz powierzchnie utwardzone nie więcej niż 80% powierzchni działki, pozostałą część działki przeznaczyć na teren
czynny biologicznie (zieleń ozdobna, trawnik),
d) dopuszcza się adaptację istniejących budynków na
obiekty składowania i magazynowania z uwzględnieniem niniejszych ustaleń.
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) na terenie dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko
może być wymagane,
b) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń(gaz olej opałowy) lub wysoko sprawne urządzenia na paliwo stałe,
c) wody opadowe – należy odprowadzić na teren nieutwardzony w obrębie działki lub do kanalizacji deszczowej,
d) odpady komunalne – należy gromadzić w kontenerach
i odprowadzać na gminne składowisko odpadów komunalnych,
e) postępowanie z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi należy – magazynować i zagospodarowywać zgodnie
z przepisami szczególnymi.
5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacją i wyposażenia
w infrastrukturę techniczną:
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a) dojazd na teren działki z drogi publicznej KZ drogą wewnętrzna KDw , wyposażenie w infrastrukturę techniczną – zgodnie z podstawowymi ustaleniami w planu w tym zakresie.
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 20%.
§ 8. Rysunek zmiany planu nr 5
obejmujący działkę nr: nr 15/3 k.m.14
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 1MN,
b) uzupełniające – usługi bytowe, obiekty i urządzenia towarzyszące: budynki gospodarcze, garaże, mała architektura.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca
(dopuszczalna bliźniacza w formie wydzielonego zespołu 3 - 5
budynków),
b) linia zabudowy - od drogi KD jak określono na rysunku
planu, odległości od granic bocznych zachować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
c) dopuszcza się usytuowanie budynków gospodarczych
i garaży w granicy z działką sąsiednią, wskazana dobudowa do
takich samych budynków.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynek mieszkalny:
a) wysokość – jedno lub dwukondygnacyjne z poddaszem
użytkowym, od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy
- max. 12,0 m, zabudowę należy realizować w formie zespołów
budynków jedno lub dwukondygnacyjnych np. 2 budynki jednokondygnacyjne, następnie 2 budynki dwukondygnacyjne lub
wszystkie jedno lub dwukondygnacyjne,
b) budynki niepodpiwniczone w ziemi, podpiwniczenie
naziemne o wysokości - do 1,40 m lub w zależności od warunków wynikających ze sporządzonej dokumentacji geologiczno
– gruntowej,
c) dach- dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci
dachowych, kąt nachylenia połaci dachowej 30 - 38o, dopuszczalne lukarny, daszki oświetleniowe,
d) kalenica dachu usytuowana równolegle do osi drogi
KD,
e) dachy budynków mieszkalnych - kryte dachówką lub
materiałem dachówko - podobnym, wszystkie w jednorodnej kolorystyce (odcień kolorów ceglastych lub grafitowy);
2) budynki gospodarcze, garażowe:
a) wolno stojące, wbudowane lub przybudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza się sytuowanie w granicy z działką
sąsiednią jako przybudowane do takich samych obiektów,
b) wysokość - I kondygnacja nadziemna max. 5,0 m, (wysokość od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy), niepodpiwniczone,
c) dach jednospadowy, kąt nachylenia połaci dachu 8 – 20 o,
pokryty materiałem dachówko – podobnym lub blachą falistą
w kolorze jak budynek mieszkalny,
3) w zagospodarowaniu działki pod zabudowę można
przeznaczyć do 55% powierzchni działki pozostałą część zagospodarować jako teren czynny biologicznie (ogród, zieleń ozdobna, trawnik itp.),
4) do budowy zastosować tradycyjne materiały budowlane, architektura budynków winna uwzględniać charakter regionalnej zabudowy.
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń lub urządzenia niskoemisyjne (gaz,
olej opałowy),
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b) ścieki bytowe – do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej
w ulicy KDw,
c) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej wykonanej w ulicy KDw,
d) odpady komunalne – należy gromadzić kontenerach
a następnie odprowadzać na gminne składowisko odpadów
w Gotartowie.
5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd na teren – do projektowanej zabudowy - z drogi
wewnętrznej oznaczonej KDw, dla której obowiązują parametry:
szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdnia 5,0 m,
chodniki obustronne lub ścieżka pieszo – rowerowa,
b) zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną – z sieci infrastruktury technicznej wykonanej w pasie drogi KDw.
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 30%.
§ 9. Rysunek zmiany planu nr 6
– Ligota Dolna obejmujący działkę nr 417/1 k.m.1
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2MN
b) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolno stojąca,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy- od drogi KL - jak określono na rysunku planu,
c) dopuszcza się modernizację, rozbudowę i przebudowę
istniejącej zabudowy,
d) usytuowanie budynków gospodarczych i garaży w granicy z działką sąsiednią, wskazana dobudowa do takich samych
budynków.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) budynek mieszkalny:
a) wysokość – do dwóch kondygnacji z poddaszem użytkowym, od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy - max.
12,0 m,
b) dach - dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci
dachowych, kąt nachylenia połaci dachowej 36 - 45o,
c) kalenica dachu usytuowana równolegle do linii zabudowy określonej na rysunku planu;
2) budynek gospodarczy, garaż:
a) wolno stojące, lub przybudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza się sytuowanie w granicy z działka sąsiednią
jako przybudowane do takich samych obiektów,
b) wysokość - I kondygnacja nadziemna max. 5,0 m (wysokość od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy),
niepodpiwniczone,
c) dach jednospadowy (kąt nachylenia 8 – 20o, pokryty materiałem dachówko – podobnym lub blachą falistą w kolorze jak
budynek mieszkalny,
3) w zagospodarowaniu działki pod zabudowę można
przeznaczyć do 55% powierzchni działki pozostałą część zagospodarować jako teren czynny biologicznie (ogród, zieleń ozdobna, trawnik).
4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń lub urządzenia niskoemisyjne (gaz,
olej opałowy),
b) ścieki bytowe – do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy KL,
c) wody opadowe - do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy
KL,
d) odpady komunalne – należy gromadzić kontenerach
a następnie odprowadzać na gminne składowisko odpadów
w Gotartowie.
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5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- dojazd na teren –- z drogi publicznej oznaczonej KL,
- zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną – zgodnie z zasadami określonymi w podstawowych ustaleniach planu,
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 30%.
§ 10. Rysunek zmiany planu nr 7
– ul. Kilińskiego obejmujący działki nr 42/3, 42/5, 42/6, 43,
44, 49/9, 144/2, 52/1, 53, 54/2, 55/1, 55/2, 24/5, 48/1, 47, 49/8, 50,
49/7, 51/1, 26/39, 26/38, 61/3, 56, 45/1, 46/4, 64, 63/3, k.m.13.
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN,
b) dopuszczalne – usługi,
c) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące, gospodarcze, miejsca postojowe, drogi dojazdowe, mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy – jak określono na rysunku zmiany planu,
b) możliwość dokonywania modernizacji, rozbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalnych i towarzyszących,
c) dopuszcza się możliwość przeznaczenia poddasza na
cele mieszkalne,
d) dopuszcza się adaptację i rozbudowę budynków gospodarczych na budynki mieszkalne.
3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
3.1. Budynki mieszkalne:
a) wysokość zabudowy – wolno stojąca, jedno lub dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia
w ziemi,
b) dach – dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym
układzie połaci dachowych, z możliwością stosowania daszków
doświetlających poddasze, lukarn itp. Kąt nachylenia połaci dachowych 36 - 45o. Należy tworzyć harmonijne zespoły zabudowy
o dwu lub wielospadowych dachach np. 4 budynki o dachach
dwuspadowych, a następne 2 lub 4 o dachach wielospadowych;
lub wszystkie dwuspadowe lub wszystkie wielospadowe w zależności od pierwszego zrealizowanego budynku,
c) pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, w kolorze jednakowym dla danego zespołu np. dachy
dwuspadowe w odcieniach kolorów ceglastych, dachy wielospadowe w kolorze grafitowym, lub odwrotnie w zależności od pierwszego zrealizowanego budynku.
3.2. Budynki gospodarcze, garaż:
a) wolno stojące, wbudowane lub przybudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza się sytuowanie w granicy z działka
sąsiednią jako przybudowane do takich samych obiektów,
b) wysokość - I kondygnacja nadziemna max. 5,0 m (wysokość od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy), niepodpiwniczone,
c) dach - jednospadowy, kąt nachylenia 8 – 20o, pokryty
materiałem dachówko – podobnym lub blachą falistą w kolorze
jak budynek mieszkalny,
3.3. Usługi - jako wbudowane w parterze budynku mieszkalnego; w formie obiektu przybudowanego lub wolno stojącego
na działce o powierzchni do 50 m2.
4. W zagospodarowaniu działki należy zapewnić co najmniej 40 % powierzchni jako teren czynny biologicznie (zieleń
ozdobna, trawnik.
5. W przypadku lokalizacji usług w granicach działki należy
zapewnić minimum 2 miejsca postojowe.
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6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska:
a) do celów grzewczych - należy zastosować paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń (gaz, olej opałowy),
b) ścieki bytowe - należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej wykonanej w pasach drogowych dróg KDw,
c) wody opadowe – należy odprowadzać do miejskiej kanalizacji deszczowej;
d) odpady komunalne – należy gromadzić w kontenerach
i odprowadzać zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
5. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd na teren – do projektowanej zabudowy - z dróg
wewnętrznych oznaczonych KDw, dla której obowiązują parametry: szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m, jezdnia 5,0 m,
chodniki obustronne lub ścieżka pieszo – rowerowa,
b) drogi dojazdowe należy wydzielić i wykonać wyprzedzająco do planowanej zabudowy,
c) zasady wyposażenia w infrastrukturę techniczną –
z sieci infrastruktury technicznej wykonanej w pasie dróg KDw,
podstawową infrastrukturę techniczną należy wykonać wyprzedzająco do planowanej zabudowy,
6. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 30%.
§ 11. Rysunek zmiany planu nr 8
– ul. Opolska obejmujący część działki nr 16/2 k.m.11
1. Przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - teren cmentarza - ZC,
b) uzupełniające – obiekty i urządzenia towarzyszące,
w tym kioski handlowe do 10 m2 (sprzedaży kwiatów i zniczy), mała architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) projektowany cmentarz należy połączyć funkcjonalnie
i przestrzennie z istniejącym terenem cmentarza,
b) zagospodarowanie cmentarza winno uwzględniać: pola
(kwatery) grzebalne, komunikację wewnętrzną, część gospodarczą,
c) ogrodzenie z trwałego materiału o fakturze ażurowej,
o wysokości 1,5 – 2,0 m, nawiązujące do ogrodzenia cmentarza
istniejącego,
d) przed założeniem cmentarza należy wykonać dokumentację geologiczno – gruntową,
e) odpady komunalne – należy gromadzić w kontenerach
usytuowanych w części cmentarza i odprowadzać na komunalne
składowisko.
3. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dojazd na teren działki - z drogi oznaczonej symbolem KL,
b) w miarę możliwości należy wydzielić dodatkowe miejsca
postojowe dla samochodów,
c) zaopatrzenie w wodę - z miejskiej sieci wodociągowej
– na warunkach zarządcy,
d) odprowadzanie ścieków bytowych – do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej,
e) zasilanie w energię elektryczną - kablem ziemnym - na
warunkach Zakładu Energetycznego.
7. Stawka procentowa do określenia opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości – 10 %.
Rozdział III
Ustalenia obowiązujące dla wszystkich terenów objętych zmianą w planie
§ 12.1. Zasady podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się podział nieruchomości objętych zmianami w planie pod warunkiem: zgodności z przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomościami,

- 1519 -						

poz. 758

b) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się podział nieruchomości i wydzielenia nowej działki jednorodzinnej pod warunkiem zachowania
minimalnej powierzchni i szerokości frontu działki:
- powierzchnia działki 600 m2,
- frontu działki minimum 18,0 m,
c) na terenach przeznaczonych na cele działalności produkcyjno - usługowej podział należy dokonywać w oparciu o koncepcję zagospodarowania planowanej inwestycji uwzględniajcej
m.in. warunki budowlano – techniczne, w tym pożarowe.
2. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów:
Dla wszystkich terenów objętych zmianą w planie ustala
się dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie do czasu
zabudowy i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszych zmian.
3. Ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Jeśli ustalenia niniejszych zmian w planie nie stanowią inaczej obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale VI § 81 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka
oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka zatwierdzonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
28 maja 2003 r. Nr XXVIII/276/04 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lipca 2004 r.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej:
Jeśli ustalenia niniejszych zmian w planie nie stanowią inaczej obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale IV § 78,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna Ligota Górna i Ligota Zamecka zatwierdzonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r. Nr XXVIII/276/04 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dna 28 lipca 2004 r.
5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
Jeśli ustalenia niniejszych zmian w planie nie stanowią
inaczej obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale III § 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna Ligota
Górna i Ligota Zamecka zatwierdzonego uchwałą Nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kluczborku z dna 28 maja 2003 r. Nr XXVIII/276/04
Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 lipca 2004 r.
§ 13. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka i wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Zameczka uchwalonego uchwałą Nr/83/2003 Rady
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r. wraz z późniejszymi
zmianami w zakresie objętym niniejszymi zmianami.
§ 14. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami niniejszych zmian planu obowiązują przepisy ustaw szczególnych
i polskich norm.
borka.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Klucz-

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/236/07
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 grudnia 2007 r.
Rozstrzygniecie do uchwały Nr XVIII/236/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka i wsi Ligota Dolna, Ligota Górna
i Ligota Zamecka o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany
w planie:
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku, biorąc pod
uwagę - stanowisko Burmistrza Kluczborka o niezgłoszeniu uwag
do projektu zmian w planie w trakcie jego wyłożenia do publicznego
wglądu, rozstrzyga, co następuje:
- odstępuje się od rozstrzygnięcia.
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVIII/236/07
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 grudnia 2007 r.
Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Kluczbork, zapisanych w zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka i wsi
Ligota Dolna, Ligota Górna i Ligota Zamecka oraz o zasadach
ich finansowania

poz. 758 - 759

Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) i art.167 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.
zm.), Rada Miejska w Kluczborku rozstrzyga, co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.
1.1. W zmianie planu zapisane zostały następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej wynikające z przyjętych rozwiązań, które należą do zadań własnych Gminy:
- projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej do obsługi planowanego zespołu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o długości ok. 800 mb określonej na rysunku
zmiany planu nr 7,
- budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą
techniczną – rysunek zmiany planu nr 8.
1. 2. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie etapowo.
Wykup terenów w trybie przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami, a realizacja inwestycji poprzez tryb zamówień
publicznych.
2. Zasady finansowania, zapisanych w zmianach planu
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych Gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1
będą:
- dochody własne Gminy,
- dotacje, - kredyty, pożyczki preferencyjne,
- środki pomocowe UE.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
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Uchwała Nr XV-102/08
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV -94/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia
wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w roku 2008 – w drodze regulaminu
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238), Rada Gminy Lasowice Wielkie, po uzgodnieniu z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Lasowicach
Wielkich, uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XIV-94/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz
szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych
składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
w roku 2008 – w drodze regulaminu wprowadza się następujące
zmiany:

1. § 4 otrzyma brzmienie:
„1. Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go placówce oświatowej”.
2. § 12 ust. 1 otrzyma brzmienie:
„Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy
z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu
MEN.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
głoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Bawej
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Uchwała Nr XV/132/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, zm.: Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251,
poz. 1847) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie 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, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), Rada Miejska w Namysłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie
Gminy Namysłów.
§ 2.1. Ustala się następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:
1) od jednego psa - w wysokości 37,00 zł;
2) od każdego następnego psa - w wysokości 37,00 zł.
2. Dla osoby, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, pobiera się opłatę w połowie stawki określonej
w ust. 1.

§ 3.1. Opłata jest należna z góry, bez wezwania, a jej wpłaty
należy dokonać do dnia 15 maja roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, jest należna w terminie
do 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4.1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, psy samotnych emerytów i rencistów, którzy prowadzą samodzielnie
gospodarstwo domowe lub mają na utrzymaniu osoby nieposiadające własnego źródła utrzymania.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje od jednego psa w danym gospodarstwie domowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy Namysłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
			
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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Uchwała Nr XV/133/08
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie 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, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 ) w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm.:
z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199;
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031,
Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,
Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195, poz. 1414), Rada
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Namysłów opłatę
prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących
dochód budżetu Gminy Namysłów.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30 % stawki odsetek za zwłokę, ogłoszonej na podstawie art. 56 § 3 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicach ogłoszeń na terenie
Gminy Namysłów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk
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Uchwała Nr XIX/123/08
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia 28 lutego 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości i od posiadania psów
w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.1)),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.2)), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.3)), art. 9, art. 28
§ 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.4)), Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IX/57/07 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie poboru podatków:
rolnego, leśnego od nieruchomości i od posiadania psów w drodze
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za
inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 60, poz. 1865), określającym
wykaz inkasentów, wprowadza się następującą zmianę:
− w miejsce Andrzej Śnieżek wpisuje się Katarzyna Śnieżek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Oleksa
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199,Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828
i Nr 251, poz. 1847.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz.
470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.
1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 128, poz. 818, Nr 192, poz. 1378
i Nr 225, poz. 1671.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
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Uchwała Nr XVIII/247/08
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Nysa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.:
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292),
Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 3.1. Za prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
i opiekuńczych w wymiarze i zakresie przekraczającym podstawy
programowe wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach, ustala się stawkę dzienną w wysokości 8,00 złotych (słownie:
osiem złotych).
2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu uzyskuje się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni funkcjonowania przedszkola w miesiącu.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega stawka dzienna.

§ 1. Ilekroć w dalszej części niniejszej uchwały jest mowa
bez bliższego określenia o przedszkolu należy przez to rozumieć
przedszkole, przedszkole w zespole szkolno - przedszkolnym
oraz oddział przedszkolny przy szkole podstawowej prowadzone
przez Gminę Nysa.

§ 5.1. Stawka za korzystanie dziecka z wyżywienia w przedszkolu wynosi 4,50 zł za każdy dzień pobytu.
2. Wysokość opłaty miesięcznej za wyżywienie uzyskuje się
mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni funkcjonowania przedszkola
w miesiącu.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

§ 2. Usługi świadczone przez przedszkola w zakresie
podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, m.in. nauki
języków obcych, rytmiki, organizacji i uczestnictwa w imprezach
okolicznościowych itp.
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§ 6. Stawki, o których mowa w § 3 ust. 1 i w § 5 ust. 1,
podlegają corocznej indeksacji do dnia 31 marca danego roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 7. Zwrotu, o którym mowa w § 3 pkt 3 i w § 5 pkt 3 dokonuje się poprzez zaliczenie należnej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny lub poprzez
wypłatę.
siąca.

§ 8. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego mie-

poz. 763 - 765

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XV/136/99 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z placówek wychowania przedszkolnego
zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Nysie Nr III/34/02 z dnia
12 grudnia 2002 r. Nr XIII/206/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. oraz
Nr XXVII/473/04 z dnia 24 sierpnia 2004 r.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik
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Uchwała Nr XVIII/248/08
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, 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, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 34 b ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 14, poz. 89, zm.: Nr 166, poz. 1172 oraz Nr 181, poz. 1290),
Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Stawka za pobyt dziecka w żłobku wynosi 8,00 złotych (słownie: osiem złotych) za każdy dzień pobytu.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku uzyskuje się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni funkcjonowania żłobka w miesiącu.
3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi
podlega stawka dzienna.
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia.
§ 3.1. Stawka za korzystanie dziecka z wyżywienia w żłobku wynosi 4,50 zł za każdy dzień pobytu.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie uzyskuje
się mnożąc stawkę dzienną przez ilość dni funkcjonowania żłobka w miesiącu.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
§ 4. Stawki, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 3 ust. 1,
podlegają corocznej indeksacji do dnia 31 marca danego roku
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 5. Zwrotu, o którym mowa w § 1 pkt 3 i w § 3 pkt 3, dokonuje się poprzez zaliczenie należnej rodzicowi (prawnemu opiekunowi) kwoty na poczet opłaty za miesiąc następny lub poprzez
wypłatę.
siąca.

§ 6. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 danego mie§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/137/99 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności
za korzystanie ze żłobków zmieniona uchwałą Rady Miejskiej
w Nysie Nr XIII/207/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik
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Uchwała Nr XVIII/260/08
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nysa
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz 793, Nr 176,
poz 1238), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się, że usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nysa nie może
posiadać wspólnej granicy geodezyjnej z poniższymi obiektami,
z zastrzeżeniem § 2:
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a) szkołami oraz innymi zakładami i placówkami oświatowo
- wychowawczymi, opiekuńczymi, domami dziecka i internatami,
b) wyodrębnionymi i zagospodarowanymi placami zabaw
oraz boiskami i placami rekreacyjnymi dla dzieci i młodzieży,
c) kościołami,
d) szpitalami.
2. Na terenie i w najbliższej okolicy - rozumianej jako
wspólna granica geodezyjna - Nyskiego Ośrodka Rekreacji
w Skorochowie oraz Kąpieliska Miejskiego w Nysie, przy ul. Ujejskiego, zezwala się na usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających wyłącznie do 4,5 %
alkoholu oraz piwa.
3. Nie zezwala się na usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Krytej Pływalni w Nysie przy ul. Piłsudskiego oraz w halach sportowych i stadionach,
z zastrzeżeniem, iż zakaz ten nie dotyczy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mających wydzielone od funkcji
sportowej ogólnodostępne wejście komunikacyjne.
§ 2. Wskazane w § 1 ust. 1 ograniczenia usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mają zastosowania w przypadku, gdy pomiędzy miejscem sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych a obiektem wymienionym w § 1 ust. 1 położone są budynki lub lokale mieszkalne bądź usługowe, niezwiązane
z miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
§ 3.1. Wskazane w § 1 ograniczenia usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie dotyczą:
1) imprez i festynów, podczas których sprzedaż alkoholu prowadzona jest na podstawie zezwoleń jednorazowych na
sprzedaż napojów alkoholowych,

poz. 765 -766

2) organizacji przyjęć, podczas których sprzedaż alkoholu
prowadzona jest na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu organizowanych przyjęć.
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do organizowanych
zawodów sportowych i imprez dla dzieci.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 5. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały zastosowanie mają przepisy uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr V/87/03 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie określenia na terenie Miasta I Gminy Nysa zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie określenia na terenie Miasta
i Gminy Nysa zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nysie.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik
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Uchwała Nr XVIII/261/08
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/789/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności, oraz zastosowania umownych
stawek oprocentowania oraz zmieniającej ją uchwały Nr LIII/861/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2006 r.
Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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, Nr 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,
Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz.
1459, zm.: z 2007 r. Nr 191 poz. 1371), art.68 ust.1, art.70 ust.
2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm.: Nr 281
poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175
poz.1459, z 2006 r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska
w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia
2008 r. nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), dokonanej ustawą z dnia

7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1371), uchyla się w całości
uchwałę Nr XLVIII/789/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Nysa
w prawo własności, rozłożenia tych opłat na raty oraz zastosowania umownych stawek oprocentowania oraz zmieniającą ją
uchwałę Nr LIII/861/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca
2006 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczacy Rady
Feliks Kamienik
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Uchwała Nr XVIII/154/08
Rady Miejskiej w Ozimku
z dnia 18 lutego 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 z 2006 r. Nr 17 poz.
128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974),
art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, Nr 220
poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828
i Nr 251 poz. 18477 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404), Rada Miejska w Ozimku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 uchwały Nr XV/114/07
z dnia 17 grudnia 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XV/114/08
z dnia 21 stycznia 2008 r. na następującą:

„1. Ustala się na terenie Gminy Ozimek dzienną stawkę
opłaty targowej dla handlujących na jednym stanowisku w następującej wysokości:
1) z samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze
całkowitym do 3,5 tony 				
18 zł;
2) z samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze
całkowitym powyżej 3,5 tony			
25 zł;
3) z samochodów osobowych, przyczep,
15 zł;
4) pod namiotem 				
18 zł;
5) ze stołów, szczęk, łóżek turystycznych, ze stoisk na ziemi i innych niewymienionych 			
10 zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
z mocą obowiązującą od 1 marca 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Joachim Wiesbach
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Uchwała Nr 73/XIII/2008
Rady Gminy w Radłowie
z dnia 20 lutego 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczególne warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w Gminie Radłów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 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
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i 173, poz. 1218) w związku
z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz.1369 i Nr 247, poz. 1821), Rada Gminy w Radłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 61/XI/2007 Rady Gminy w Radłowie
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wy-

nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Radłów wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 9;
2) skreśla się § 14 ust. 3;
3) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki
godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę.”;
4) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową pracy nauczyciela oraz godzinę doraźnych zastępstw oblicza
się dzieląc przysługującą nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw
odbywała się w warunkach trudnych lub uciążliwych, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
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zajęć, ustalonego dla określonego rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela w ramach godzin ponadwymiarowych lub godzin doraźnych
zastępstw”.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,
z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicząca
Rady Gminy w Radłowie
Agnieszka Jarosińska

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

769
Uchwała Nr XVI/101/08
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844,
Nr 249, poz. 1828) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia przez Gminy zwolnień od
podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, Rada Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje:
§ 1. W celu wspierania przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związanych
z nową inwestycją, zwalnia się od podatku od nieruchomości na
okres od 1 roku do 3 lat nieruchomości lub ich części, związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu
podatników podatku od nieruchomości - na zasadach i w trybie
określonym w Programie pomocy udzielanej przedsiębiorcom ze
środków publicznych z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Program, o którym mowa w § 1, określający warunki udzielania pomocy regionalnej inwestycyjnej zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez
gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, ma zastosowanie do inwestycji dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 3. Oświadczenia, o których mowa w Programie, stanowią
załącznik nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. W ykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Reńska Wieś.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Reńska Wieś
Krystian Flegel
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 lutego 2008 r.

Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom dokonującym inwestycji na terenie Gminy Reńska
Wieś
1. Nazwa programu
Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom
dokonującym inwestycji na terenie Gminy Reńska Wieś ma za-

stosowanie do inwestycji dokonywanych od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy Reńska Wieś Nr XVI/101/08 z dnia 13
lutego 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją.
2. Podstawa prawna udzielania pomocy przewidzianej
w programie
Uchwała Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji
lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844).
3. Przeznaczenie pomocy
Pomoc regionalna na wspieranie nowych inwestycji lub
utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
4. Forma pomocy
Zwolnienie z podatku od nieruchomości.
5. Warunki dopuszczalności pomocy
Warunki uzyskania pomocy w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości, o którym mowa w § 1 i 2 uchwały:
1) Prowadzenie lub podjęcie po raz pierwszy działalności
gospodarczej na terenie Gminy.
2) Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do
uchwały Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 r. przed rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzystania z pomocy
regionalnej.
3) Przedsiębiorca nabywa prawo do pomocy z dniem dokonania zgłoszenia. Pomoc przysługuje od dnia powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości mikro, małych
i średnich przedsiębiorców, którzy poniosą nakłady na budowę,
rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa w wysokości:
a) nie mniejszej niż 20 tys. euro do 500 tys. euro – 1 rok,
b) powyżej 500 tys. euro do 1 mln euro – 2 lata,
c) powyżej 1 mln euro do 5 mln euro – 3 lata.
4) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25 % kosztów inwestycji ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane
przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną,
w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do
oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach
korzystniejszych od oferowanych na rynku;
5) zgłoszenie zakończenia nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją w for-
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mie oświadczeń stanowiących załącznik nr 3 i 4 do uchwały
Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 r.
6) zobowiązanie się do, w przypadku pomocy na wspieranie nowych inwestycji - utrzymania inwestycji w danym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją; utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy
co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia,
7) maksymalna intensywność pomocy wynosi:
− w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich
przedsiębiorców- 50 % kosztów inwestycji kwalifikujących się do
objęcia pomocą,
8) dokonanie nowej inwestycji, polegającej na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej bądź rozszerzenie
prowadzonej działalności,
9) utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
10) przedłożenie do dnia 15 stycznia roku obowiązywania
ulgi, przez okres kolejnych 4 lat informacji dotyczących poziomu
zatrudnienia oraz wielkości i przeznaczenia uzyskanej pomocy.
Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto
miejsc pracy, o co najmniej 10% w danym przedsiębiorstwie w
związku z nową inwestycją, lecz nie później niż 6 miesięcy od
zakończenia inwestycji.
Co najmniej 50% przyrostu zatrudnienia obejmuje osoby
zameldowane na stałe lub czasowo w Gminie Reńska Wieś.
11) przedłożenie do dnia 15 stycznia roku obowiązywania ulgi lub w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji
udokumentowanej informacji o poniesionych nakładach inwestycyjnych (wraz z rachunkami). Nowe inwestycje są związane
z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak
również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu
albo procesu produkcyjnego, inwestycje w:
- środki trwałe,
- wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu
patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, lub z zakresu organizacji i zarządzania.
6. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
W przypadku pomocy regionalnej na wspieranie nowych
inwestycji przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się
następujące koszty inwestycji:
1) Koszty inwestycji w środki trwale, takie jak:
a) cena nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania,
b) cena nabycia albo nakłady na budowle i budynki,
c) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w:
- maszyny i urządzenia,
- narzędzia, przyrządy i aparaturę,
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
- infrastrukturę techniczną.
2) Koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne, takie jak uzyskanie patentu, nabycia licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji
i zarządzania.
W przypadku inwestycji w wartości niematerialne i prawne,
wartości te powinny spełniać łącznie następujące warunki:
a) być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę
otrzymującego pomoc regionalną, w przedsiębiorstwie zlokalizowanym na terenie Gminy,
b) być nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk inwestycyjnych,
c) stanowić własność przedsiębiorcy i być ujęte w aktywach przedsiębiorstwa przez okres co najmniej pięciu lat,
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d) powinny podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi
przepisami,
e) w przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu
środków transportu.
W przypadku pomocy regionalnej na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z daną inwestycją uwzględnia się wartość ponoszonych przez przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników, na które składają się:
a) koszty płacy brutto pracowników,
b) inne obowiązkowe płatności związane z zatrudnianiem
pracowników.
7. Wielkość środków przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu
Zastosowanie przedmiotowych zwolnień z podatku od
nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu
Gminy, w zależności od liczby przedsiębiorców, którzy będą realizować inwestycje i tworzyć miejsca pracy.
8. Ustalenie sposobu zapewnienia kontroli nieprzekroczenia maksymalnych intensywności pomocy
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego do przedłożenia informacji dotyczących:
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych,
2) kosztów zatrudnienia pracowników,
3) wielkości pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł przeznaczonej na:
a) wspieranie nowej inwestycji lub
b) tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją.
9. Czas trwania programu
Program obowiązuje w latach 2008 - 2013.
W przypadku pomocy w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją zwolnienie przysługuje na okres:
1 roku - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
5 miejsc pracy,
2 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
15 miejsc pracy,
3 lat - jeśli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
30 miejsc pracy.
10. Beneficjenci pomocy
Adresatami pomocy są:
1) Przedsiębiorcy podejmujący po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Gminy,
2) Przedsiębiorcy, którzy po wejściu w życie niniejszej
uchwały zrealizują na terenie Gminy nowe inwestycje, polegające na uruchomieniu działalności produkcyjnej lub usługowej,
3) Przedsiębiorcy, którzy poszerzają swoją działalność gospodarczą.
11. Organ udzielający pomocy
Organem udzielającymi pomocy jest Wójt Gminy Reńska
Wieś.
12. Kumulacja pomocy
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną pomocą bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
pomocy.
13. Zakres terytorialny udzielania pomocy
Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Reńska
Wieś.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 lutego 2008 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................			
.........................................................
NIP							
PESEL/REGON
...................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

zamierzam korzystać z pomocy regionalnej o której mowa w uchwale Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
.....................................					
.............................................
data									
podpis
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 lutego 2008 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................			
.........................................................
NIP							
PESEL/REGON
.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w .................. roku, dokonałem nowych inwestycji – w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego
2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją na kwotę ………….................... zł (słownie: ………………......................... ............................................................
.............), stanowiącej równowartość ...................EURO.
.....................................					
.............................................
data									
podpis
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVI/101/08
Rady Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 lutego 2008 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

.........................................................			
.............................................................
NIP							
PESEL/REGON
...................................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

w .................. roku, utworzę nowe miejsca pracy – w rozumieniu załącznika nr 1 do uchwały Nr XVI/101/08 z dnia 13 lutego
2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją, w liczbie ......... (słownie ...................................), co stanowić będzie ........... % przyrostu zatrudnienia w okresie
6 miesięcy następujących po zakończeniu inwestycji.
.....................................					
.............................................
data								
podpis
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770
Uchwała Nr XV/109/08
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach (zespołach szkół),
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r.
Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218 ) i art.67a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572, zm,: z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz.818 i Nr 181, poz. 1292), Rada
Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ze stołówek szkolnych mogą korzystać uczniowie,
nauczyciele i inni pracownicy szkół (zespołów szkół ) dla których
organem prowadzącym jest Gmina Zawadzkie.
2. Stołówka szkolna jest czynna tylko w dni nauki szkolnej.
3. Stołówka wydaje dziennie jeden posiłek obiadowy.
4. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne, przy czym
finansowane mogą być z:
1) wpłat rodziców (opiekunów prawnych) uczniów,
2) wpłat nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) dotacji z budżetu Gminy lub budżetu państwa,
4) wpłat sponsorów.
§ 2.1. Ustala się odpłatność za jeden obiad w wysokości:
1) dla ucznia – 3,00 zł – co stanowi koszt produktów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłku,
2) dla nauczycieli i innych pracowników szkoły:
a) Publicznej szkoły Podstawowej w Zawadzkiem – 5,96 zł,
b) Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Kielczy – 9,62 zł,

c) Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Żędowicach –
						
12,05 zł
- co stanowi pełny koszt sporządzenia posiłku.
2. Miesięczna opłata za wyżywienie równa się iloczynowi
wartości dziennej odpłatności i ilości dni pracy szkoły w danym
miesiącu.
§ 3.1. Należność za korzystanie z posiłków wnosi się z góry
w terminie do 20 każdego miesiąca.
2. Za niewykorzystanie posiłków w danym miesiącu korzystającemu przysługuje zwrot z tego tytułu w kwocie stanowiącej
iloczyn dni, w których nie korzystano z posiłku i wysokości odpłatności za posiłek.
3. Skorzystanie ze zwrotu, o którym mowa w ust. 2, możliwe jest tylko wówczas, kiedy rodzic (prawny opiekun) ucznia lub
osoba dorosła korzystająca z posiłków zgłosi do godziny 8.00, iż
nie będzie w danym dniu korzystała z posiłku.
4. Nadpłata z tytułu niewykorzystania posiłków winna zostać w pierwszej kolejności zaliczona na poczet należności następnego miesiąca a w przypadku braku takiej możliwości podlega zwrotowi.
§ 4. Za uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne
w formie zasiłków celowych na zakup posiłków, opłaty wnosi
Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Zbigniew Sworeń

771
Decyzja Nr OWR-4210-8/2008/4595/III-C/DB
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 marca 2008 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) oraz art. 47 ust. 2
w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lutego 2008 r., uzupełnionego pismami
w dniu 13 i 14 lutego oraz 11 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzi-

bą w Praszce, posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 532401997 zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem postanawiam zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją
z dnia 11 lipca 2007 r. Nr OWR-4210-18/2007/4595/III-A/DT, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce, prowadzące
koncesjonowaną działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która zosta-
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ła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 11 lipca 2007 r. Nr OWR-4210-18/2007/4595/III-A/DT.
Okres obowiązywania tej taryfy ustalono do dnia 31 sierpnia
2008 r.
W dniu 12 lutego 2008 r., na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany
taryfy dla ciepła. Wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianą warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa polegającą na przyjęciu do eksploatacji
nowych źródeł ciepła i ustaleniem jednej grupy odbiorców dla
miejscowości Praszka oraz wzrostem cen zakupu gazu. Zmianę
koncesji uwzględniającą ten zakres działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciepła Przedsiębiorstwo uzyskało
12 lutego 2008 r. decyzją Prezesa URE Nr WCC/1099D/4595/
W/OWR/2008/GM.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie z zasadami
określonymi w art. 44 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.
U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423).
Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę
obliczania jednostkowych kosztów oraz stawek opłat, dokonano
na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami
w podobnych systemach ciepłowniczych.
Ustalone w zmianie taryfy stawki opłat są porównywalne ze
stawkami opłat w podobnych systemach ciepłowniczych.
Zgodnie z art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła
prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Jadwiga Gogolewska
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OWR-4210-8/2008/4595/III-C/DB
z dnia 19 marca 2008 r.
W taryfie dla ciepła Energii Praszka Sp. z o. o. stanowiącej
załącznik do decyzji Prezesa URE z dnia 11 lipca 2007 r. nr OWR4210-18/2007/4595/III-A/DT wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale 1. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
skreśla się pkt 9, pkt 10 i pkt 11;
2) rozdział 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Zgodnie z postanowieniami § 10 rozporządzenia taryfowego w taryfie wyodrębnia się jedną grupę taryfową:
Grupa G — odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródeł
ciepła opalanych gazem, zlokalizowanych w Praszce przy ul. Kaliskiej 51 A, ul. Mickiewicza 4, ul. Mickiewicza 14, ul. Kościuszki 27,
ul. Kościuszki 36, ul. Styczniowej 14, ul. Powstańców Śląskich 23,
ul. Fabrycznej 22 i pl. Grunwaldzkim 13.
3) rozdział 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat

Zmianie ostatecznej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy
szczególne a przemawia za tym słuszny interes strony.

Grupa G

W tym stanie rzeczy postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

Wyszczególnienie

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji
w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowo - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

poz. 771

Jednostki

Wysokość stawek
opłat
netto

Stawka opłaty miesięcznej
zł/MW/m-c 6 226,62
za zamówioną moc cieplną

brutto *
7 596,48

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ
47,04
57,39
* - stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług
w wysokości 22%”;
4) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną.
Opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym
nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła,
ustalonej na poddstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do zewnętrznych
instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksplotacji urządzeń i instalacji określonych w umowie, oraz
stawki opłaty za ciepło”.
Pozostałe zapisy taryfy nie ulegają zmianie.
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Informacja
z dnia 6 marca 2008 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
w sprawie udzielenia koncesji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem
W dniu 6 marca 2008 r. decyzjami Nr WCC/1172/23/W/
OWR/2008/MK oraz Nr PCC/1149/23/W/OWR/2008/MK, Prezes
URE udzielił koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz w zakresie przesyłania
i dystrybucji ciepła dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAWKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.
Uzasadnienie
Wnioskami z dnia 19 grudnia 2007 r. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o., wystąpił o udzielenie koncesji na
wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.
zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia
6 marca 2008 r. udzielił koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania ciepła - Nr WCC/1172/23/W/OWR/2008/MK,
2) przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/1149/23/W/
OWR/2008/MK,
na okres od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2025 r.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Po analizie stanu faktycznego, wnioski o udzielenie koncesji zostały uznane za uzasadnione, gdyż Zakład Gospodarki
Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. spełnia wszystkie warunki
wymagane prawem.

Zastępca Dyrektora
Poludniowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 33 ust. 1, art. 36
i art. 37 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

773
Informacja
z dnia 11 marca 2008 r.
o wniosku przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o. o. z siedzibą w Nysie z dnia 19 lutego 2008 r.
w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
oraz przesyłania i dystrybucji ciepła
Pismem z dnia 19 lutego 2008 r. przedsiębiorca Nyska
Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o. o., z siedzibą w Nysie, ul. Jagiellońska 10a, wystąpił z wnioskiem o udzielenie koncesji w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.
Wniosek Przedsiębiorcy podyktowany jest zbliżającym
się terminem wygaśnięcia koncesji udzielonych przez Prezesa URE w dniu 28 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła
Nr: WCC/455/66/W/3/98/DN oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr: PCC/467/66/W/3/98/DN.

W tej sprawie prowadzone jest postępowanie administracyjne w Urzędzie Regulacji Energetyki Południowo - Zachodnim
Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Zastępca Dyrektora
Południowo - Zachodniego
Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą we Wrocławiu
Monika Gawlik
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Obwieszczenie
Wojewody Opolskiego
z dnia 25 marca 2008 r.
w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego
Na podstawie art. 2 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.), ogłasza się, co następuje.

§ 2.1. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
2008 r.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewództwaOpolskiego.

§ 1. Ustala się w okresie 6 miesięcy tj. od 1 kwietnia 2008 r.
do 30 września 2008 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w wysokości
					
3.314,20 zł.

w z. Wojewody Opolskiego
Antoni Jastrzembski
Wicewojewoda

775
Zarządzenie Nr Or. I-0151-12/2008
Burmistrza Gogolina
z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku w roku 2008
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
Ustala się na rok 2008 średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku ul. Polna 24, w kwocie 2184 zł (słownie: dwatysiącesto
osiemdziesiątcztery zł).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2008 r.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Burmistrz
Joachim Wojtala

