
UCHWAŁA NR XXXVIII/        /2014 
RADY GMINY DOBRZE Ń WIELKI  

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. z 2013r. poz. 
938, poz. 1646), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/333/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014 wprowadza się zmiany po stronie dochodów i 
wydatków według załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
    



Dochody bie żące 
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia  
758   Różne rozliczenia  184 772,00 0,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 184 772,00 0,00 
900 

  
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 256 220,00 0,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 256 220,00 0,00 
Razem 440 992,00 0,00 

     
     

Dochody maj ątkowe 
Dział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia  
600   Transport i ł ączno ść 363 008,00 0,00 

  

6207 

Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których 
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

363 008,00 0,00 

Razem 363 008,00 0,00 

     
     
     

Wydatki bie żące 
Dział Rozdział  Treść Zwiększenia Zmniejszenia  
700   Gospodarka mieszkaniowa 350 000,00 0,00 

  70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomo ściami 350 000,00 0,00 

    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 350 000,00 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

350 000,00 0,00 

750   Administarcja publiczna 394 000,00 0,00 
  75023 Urzędy gmin 294 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 294 000,00 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

294 000,00 0,00 

  75095 Pozostała działalno ść 100 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 100 000,00 0,00 

    wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

100 000,00 0,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 30 000,00 0,00 

  85307 Dzienni opiekunowie 30 000,00 0,00 
    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 0,00 
    wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0,00 350 000,00 

  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 350 000,00 
    Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 0,00 350 000,00 

    wydatki związane z realizacją zadań 
statutowych 

0,00 350 000,00 

Razem 774 000,00 350 000,00 
          

   



Wydatki maj ątkowe 
Dział Rozdział  Treść Zwiększenia Zmniejszenia  
801   Oświata i wychowanie 380 000,00 0,00 

  80101 Szkoły podstawowe 200 000,00 0,00 

    Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

200 000,00 0,00 

  80104 Przedszkola 180 000,00 0,00 

    Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

180 000,00 0,00 

Razem 380 000,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr XXXVIII/            /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 w sprawie uchwalenia  

wieloletniej prognozy finansowej 
 

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013R. poz. 938, poz. 1646), Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 

grudnia 2013 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki                              
na lata 2013 - 2022 

 
W Uchwale Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXV/335/2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. z 

późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2022  
proponowane zmiany dotyczą: 

A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa: 
1) zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 804 000,00 zł., z tego: 

• zwiększa się dochody bieżące o kwotę 440 992,00 zł., w tym: 
� zwiększenie dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa na  

podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 – 184 772,00 zł., 
� zwrot przez ZGKIM sp. z o.o. odprowadzonego przez gminę podatku VAT z tyt. wniesienia 

aportem środków trwałych i wyposażenia do ZGKIM sp. z o.o. – 256 220,00 zł. 

• zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 363 008,00 zł., w tym: 
� dotacja celowa pozyskana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

dofinansowanie budowy drogi od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach 
realizowanej w roku 2013 – 363 008,00 zł. 

2) zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 804 000,00 zł., z tego: 

• zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 419 000,00 zł., w tym: 
� korekta naliczenia podatku od nieruchomości za 2014 r. należnego do zapłaty przez gminę – 

34 000,00 zł. 
� wydatki związane z obowiązkiem odprowadzenia podatku VAT z tyt. świadczonych usług 

przez gminę – 200 000,00 zł., 
� wydatki związane z usługą przeprowadzenia postępowania w/s odliczenia podatku VAT od 

poniesionych wydatków inwestycyjnych dot. budowy sieci cieplnej – 60 000,00 zł. 
� obsługa prawna toczącego się postępowania w/s nadpłaty w podatku od nieruchomości rzez 

Elektrownię "Opole" – 100 000,00 zł., 
� wydatki związane z zatrudnieniem dziennych opiekunów dzieci w wieku do lat 3 – 30 000 zł., 
� przeniesienie planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem 

na zakup sprzętu p-poż. w ramach realizowanej inwestycji przebudowy budynku szkoły na 
budynek przedszkola w Chróścicach ul. Szkolna (-) 5000,00 zł.,  

• zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 385 000,00 zł., w tym: 
� przebudowa budynku przy ul. Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim z przeznaczeniem na 

prowadzenie obsługi administracyjnej oświaty – 200 000,00 zł., 
� przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola w Chróścicach ul. Szkolna – 185 000,00 

zł. 
Przedstawione zmiany wynikają ze zmian zaproponowanych do Uchwały w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy przedłożonych na sesję Rady Gminy w dniu 29.04.2014 r. oraz zmian 
wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Nr: 0050.1.30.2014 z dnia 16.04.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR XXXVIII/        /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu wyłonionego do 

dofinansowania w ramach POIiŚ Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i 
efektywności energetycznej 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. z 2013 poz. 938 i poz. 1646) Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Gmina Dobrzeń Wielki przyjmuje środki z Funduszu Spójności, będące w dyspozycji 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Dobrzeń Wielki”. 
 

§ 2. Projekt finansowany będzie ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w wysokości przyznanego dofinansowania 36.069,75 zł, co 
stanowi 85% całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu oraz wkład własny z budżetu Gminy 
Dobrzeń Wielki 6.365,25 zł. 
 

§ 3. Źródło pokrycia zobowiązań wynikłych z realizacji Umowy o dofinansowanie, stanowić 
będą dochody własne Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do zawarcia z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowy o dofinansowanie Projektu POIS.09.03.00-00-
054/13 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA  NR XXXVIII/      /2014 
RADY GMINY DOBRZE Ń WIELKI 

z dnia 29 kwietnia 2014r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318) oraz art. 40 ust. 8 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 260 
zm.: poz. 843, poz. 1543), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 
terenie Gminy Dobrzeń Wielki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: 

1) prowadzenia robót w pasie drogowym; 

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-
3. 
 

§ 2. 1. Za zajęcie 1,00m² powierzchni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadkach 
których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia: 

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości w wysokości 1,00 zł; 
2) przy zajęciu jezdni od 20% do 50%  szerokości w wysokości 2,00 zł; 
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości w wysokości 3,00 zł; 
4) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, zatok postojowych i autobusowych, ciągów 
rowerowych i pieszych w wysokości 1,00 zł. 
2. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 ustala się stawkę opłaty za 
każdy dzień zajęcia 1,00m² pasa drogowego w wysokości  0,70 zł. 
 

§ 3. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące 
roczne stawki opłaty za 1,00m² powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez 
rzut poziomy urządzenia umieszczonego: 

1) wzdłuż lub w poprzek drogi w wysokości 10,00 zł; 
2) na obiekcie inżynierskim w wysokości 200,00 zł. 
 

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w  § 1 pkt 3, ustala się 
następujące stawki opłat za 1 m² powierzchni: 

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w 
wysokości 0,70 zł, 
2) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe w wysokości 3,00 zł. 
3) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu innego niż określony w pkt 1 i 2 w 
wysokości 0,60 zł; 



2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w 
wysokości 2,00 zł za 1m² powierzchni reklamy. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/79/2007 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 

sierpnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla 
dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 69, poz. 2087). 
 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UCHWAŁA Nr XXXVIII/     /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Dobrzeniu Wielkim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
dotyczących dodatku energetycznego 

 
 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                        
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz  art. 5d ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, zm. z 2013r. 
poz. 984, poz. 1238) Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim uchwala, co następuje:  

                               
§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku 
energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr XXXVIII/           / 2014  

RADA GMINY DOBRZEŃ WIELKI 
 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu  profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV  na lata  
2014 – 2020” 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r.,  Poz. 594, zm.: poz. 645, Poz. 1318, z 2014r. poz. 
379) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, 
zm.: Nr 141, poz. 888, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, Nr 
237, poz. 1654, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 
753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, 
poz. 1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010r.: Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, 
poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 
1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 257, poz. 1725, z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, 
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 
887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203, Nr 232, poz. 1378 z 2012r. poz. 123, poz. 476, poz. 1016, 
poz. 1342, poz. 1548 z 2013r. poz. 154, poz. 879, poz. 983, poz. 1290, poz. 1623, poz. 1646 z 2014r. 
poz. 24, poz. 295), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:  
 

§ 1. Przyjmuje się „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 
2014-2020” stanowiący załącznik nr 1  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr XXXVIII/          /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 24 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia 

tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 
 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62  ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, 
poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. 
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 
1280, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 
2014r. poz. 7, poz. 290), w związku z porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2014r. zawartym pomiędzy 
Powiatem Opolskim, a Gminą Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego …………………), Rada 
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje: 
 

§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 września 2014r. do prowadzenia przez Gminę Dobrzeń Wielki, 
Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym, ul. Opolska 87. 
2. Akt założycielski Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Statut Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Z dniem 1 września 2014r. włącza się Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w 
Dobrzeniu Małym do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w skład którego, z tym dniem wchodzić 
będą: 

1) Publiczne Gimnazjum; 
2) Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi;  
3) Publiczne Technikum; 
4) Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa; 
5) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

 
§ 3. Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z siedzibą w Dobrzeniu Małym prowadzić będzie 

gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 5. 1. Traci moc uchwała Nr XIX/190/2004 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 sierpnia 2004r. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/   /2014 

z dnia 29 kwietnia 2014 
 

 
AKT ZAŁO ŻYCIELSKI 

 
Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim 

 
Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 
17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, 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 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 
180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 
poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, z 2014 r. poz. 7) w związku z 
porozumieniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. zawartym pomiędzy Powiatem Opolskim, a Gminą 
Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego ……………..)  
 

z dniem 1 września 2014r. nadaje się 
 

 
AKT ZAŁO ŻYCIELSKI 

 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: 

 
Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim 

 
z siedzibą w Dobrzeniu Małym; ul. Opolska 87,  46-081 Dobrzeń Mały. 

 
Organizację szkoły określa Statut Publicznego Technikum Zespołu Szkół w 

Dobrzeniu Wielkim. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXVIII/      /2014 

z dnia 24 kwietnia 2014 
 

 

STATUT  
PUBLICZNEGO TECHNIKUM 
 z siedzibą w Dobrzeniu Małym   

 
 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Technikum z siedzibą 
w Dobrzeniu Małym 

§ 2. 1. Publiczne Technikum z siedzibą w Dobrzeniu Małym zwane w dalszej części statutu 
Technikum powołane zostało aktem założycielskim 

2 Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 
94, 46-081 Dobrzeń Wielki, zwanego dalej Zespołem. 

3. Siedzibą Technikum jest Dobrzeń Mały 
4. Adres Technikum: ul. Opolska 87, 46-081 Dobrzeń Wielki 

II. INFORMACJE O SZKOLE 

§ 3. 1. Organem prowadzącym Technikum jest Urząd Gminy Dobrzeń Wielki 
2. Organem nadzorującym jest Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu 
3. Dyrektorem Technikum jest dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim zwany 

dalej Dyrektorem. 

§ 4. 1. Technikum jest publiczną czteroletnią dzienną szkołą ponadgimnazjalną, do której 
uczęszcza  młodzież po ukończeniu gimnazjum kształcącą w zawodzie: 

a) technik ekonomista o symbolu cyfrowym 331403, 
b) technik informatyk o symbolu cyfrowym 351203. 
2. Cykl kształcenia trwa cztery lata. 
3. Technikum korzysta z wyposażeń sal dydaktycznych/pracowni specjalistycznych oraz 

innych pomieszczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 
4. Technikum korzysta również ze Szkolnego Multimedialnego Centrum Dydaktyczno-

Bibliotecznego, Hali Sportowej które mieszczą  się w budynku Zespołu przy ul. 
Namysłowskiej 94. 

5. Biblioteka posiada regulamin pracy, który nie może być sprzeczny ze statutem 
Technikum. 



6. Technikum zapewnia uczniom opiekę pielęgniarki, pedagoga, psychologa, doradcy 
zawodowego oraz kierownika praktycznej nauki zawodu  

7. Dla zaspokojenia potrzeb uczniów związanych z procesem dydaktycznym, 
wychowawczym i opiekuńczym mogą być tworzone inne struktury nieprzewidziane 
niniejszym statutem. 

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY I SPOSÓB ICH WYKONYWANIA  

§ 5. 1. Technikum dąży do osiągnięcia celów i zrealizowania zadań określonych w ustawie o 
systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia Technikum, złożenia z wynikiem pozytywnym 
egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje w zawodzie, a tym 
samym uzyskania tytułu „technik ekonomista” lub „technik informatyk” oraz 
zdania egzaminu maturalnego; 

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku 
kształcenia; 

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; 

4) sprawuje opiekę nad uczniami; 
5) udziela uczniom pomocy materialnej zgodnie z załącznikiem do statutu 

Zespołu. 
2. Technikum w szczególności: 

1) umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej; 

2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, także we 
współdziałaniu z placówkami specjalistycznymi; 

3) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi; 
4) umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania oraz indywidualny 

tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami; 
5) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 
§ 6. 1. Technikum wykonuje zadania opiekuńcze - odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb 
środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i                                                                                                        
higieny według następujących zasad: 

1) zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć 
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych: 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do przestrzegania odnośnych 
przepisów bhp; 

3) jeśli prowadzenie zajęć mogłoby z różnych przyczyn zagrozić bezpieczeństwu 
uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub je przerwać 
wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia i powiadomić o tym niezwłocznie 



dyrektora szkoły; 
4) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego – zgodnie z procedurą zwalniania z tych 

zajęć; 
5) usprawiedliwienia mogą mieć miejsce na prośbę pisemną lub osobistą rodziców 

(opiekunów prawnych),a w przypadku uczniów pełnoletnich na prośbę ucznia – tylko 
na druku – załącznik nr 1 do Statutu; 

6) zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie 
wycieczek określają odrębne przepisy; 

7) w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie korzystają z opieki w formie dyżurów 
pełnionych przez nauczycieli; 

8) dyżury nauczycielskie rozpoczynają się o godz. 7:35, a kończą po ostatniej lekcji; 
9) szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Regulamin  Dyżurów 

Nauczycielskich; 
10) w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren 

szkolny i budynki objęte zostają nadzorem kamer CCTV. 
 
2. W Technikum sprawowana jest indywidualna opieka nad niektórymi uczniami, przy czym 
w szczególności indywidualną opiekę nad uczniami rozpoczynającymi naukę sprawuje 
wychowawca klasy; 

§ 7. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z 
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą; 

2. Wychowawca prowadzi oddział przez cały tok nauczania dla zapewnienia ciągłości 
pracy wychowawczej i jej skuteczności; 

3. Przydział wychowawców dla klas pierwszych jest ogłaszany przed rozpoczęciem roku 
szkolnego; 

4. Dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału na zgodny wniosek rodziców i 
uczniów, na wniosek wychowawcy lub z własnej inicjatywy. 

§ 8. Dyrektor rozpatruje wnioski o zmianę nauczyciela przedmiotu w trybie ujętym w § 7.1.-4 
jeśli jest możliwość zastąpienia nauczyciela przez innego specjalistę tego przedmiotu. 

IV. ORGANY SZKOŁY  

§ 9. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców; 
4) Samorząd Uczniowski. 

 
§ 10. 1. Dyrektor kieruje i odpowiada za całokształt działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej szkoły.  
Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i innych pracowników, 
i w związku z tym decyduje o sprawach zatrudnienia i zwalniania, przyznawania nagród i 



wymierzania kar porządkowych, występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń, nagród 
i innych wyróżnień po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
2. Dyrektor szkoły w szczególności: 

1) odpowiada za racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy oraz wyniki 
działalności dydaktyczno-wychowawczej; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarzają im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły; 
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 
7) odpowiada za majątek i dokumenty szkoły, 
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 11. 1. W Technikum działa Rada Pedagogiczna, której członkami są wszyscy nauczyciele w 
nim zatrudnieni, której posiedzenia mogą odbywać się wspólnie z posiedzeniami Rad 
Pedagogicznych innych szkół wchodzących w skład Zespołu. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez Przewodniczącego Rady za jej zgodą lub na jej wniosek. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady 

Rodziców, Organu Prowadzącego, Organu Nadzorującego lub co najmniej 1/3 członków 
Rady Pedagogicznej. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i odbywają zgodnie z założeniami 
Organizacji Roku Szkolnego  

6. Przewodniczący zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o terminie posiedzenia. 
7. Przewodniczący składa radzie na koniec roku szkolnego sprawozdanie ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

§ 12. 1. Rada Pedagogiczna: 
1) zatwierdza program wychowawczy i program profilaktyki Technikum jako część 

Zespołu; 
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji dydaktycznych i eksperymentów 

pedagogicznych; 
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów; 
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
6) wykonuje i ma prawa do innych czynności zawartych w Regulaminie Rady 

Pedagogicznej Zespołu; 
§ 18. 1. W Technikum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców 
(prawnych opiekunów) uczniów Technikum. 

2. Rada Rodziców funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców Zespołu; 

§ 19. 1. W Technikum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem. 



2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Zasady. 

3. Wybór i działanie Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu 
Szkół w Dobrzeniu Wielkim.  

§ 20. 1. Organy szkoły współdziałają poprzez organizowanie wspólnych zebrań lub 
uczestnictwo w ich zebraniach przedstawicieli innych organów. 

2. W sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły organy szkoły są zobowiązane do 
wzajemnego zasięgania opinii w spornych sprawach. 

§ 21. 1 Rodzice (prawni opiekunowie) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 
wychowania i kształcenia dzieci. W tym celu w szkole są organizowane przez wychowawców 
klas spotkania i konsultacje z rodzicami –zgodnie z Organizacją Roku.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przybyć do szkoły w sprawach 
uczniów wezwani pisemnie przez szkołę. 

3. Rodzice mają prawo uzyskać informacje od wychowawcy, nauczycieli i dyrekcji 
odnośnie zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w całym 
Technikum. 

4. Wychowawcy są zobowiązani poinformować rodziców o przepisach dotyczących 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

5. Rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o swoim dziecku, jego zachowaniu, 
postępach i przyczynach trudności w nauce. Mogą uzyskiwać też porady i informacje w 
sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci. 

6. Rodzice mogą wyrażać i przekazywać organowi prowadzącemu Technikum opinie na 
temat pracy szkoły. 

V. ORGANIZACJA SZKOŁY  

§ 22. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz 
ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

§ 23. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora. 

§ 24. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w 
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i 
programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku 
szkolnego. 

2. W ramach całego oddziału klasowego są realizowane zajęcia z przedmiotów 
ogólnokształcących; 

3. Podziału na grupy dokonuje się w zakresie przedmiotów zawodowych (teoretycznych i 
praktycznych); 

4. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe w ilości: technik informatyk 160 
godzin (4 tygodnie), technik ekonomista 240 godzin (6 tygodni); 



5. Praktyki zawodowe organizuje Dyrektor w podmiotach zapewniających rzeczywiste 
warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu; 

6. Skierowania, kontrola oraz inne czynności wynikające z praktyk zawodowych 
wchodzą w zakres obowiązków kierownika praktycznej nauki zawodu i będą przebiegały 
zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych;  

§ 25. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora 
szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego i zaopiniowany przez radę 
pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej. 

§ 26. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone 
w systemie klasowo-lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
3. Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, może podjąć uchwałę, w 

której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż jedna godzina zegarowa) 
zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu 
nauczania. 

4. Celem prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w zakresie przedmiotów 
zawodowych praktycznych (w szczególności dla zawodu technik informatyk) dopuszcza się 
komasowanie godzin lekcyjnych w ilości do 3-4.  

§ 27. 1. Dyrektor szkoły może zarządzić podział oddziału na grupy na zajęciach tego 
wymagających bądź takich, na których byłoby to umotywowane znacznym podwyższeniem 
efektywności procesu dydaktycznego. 

2. Jeśli środki na zwiększone wynagrodzenia pochodziły z budżetu organu prowadzącego 
szkołę, podział ten musiałby być uwzględniony w arkuszu organizacyjnym Technikum, 
zatwierdzony przez organ prowadzący. 

§ 28. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np: w zakresie rozszerzonego programu nauczania, 
zajęcia fakultatywne, nauczanie języków obcych, informatyki, wychowanie fizyczne, koła 
zainteresowań oraz zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo 
- lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i między-
szkolnych (w ramach Zespołu), a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zimowe). 

§ 29. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na 
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego 
zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§ 30. Technikum zapewnia uczniom możliwość korzystania z posiłków. 

§ 31. 1. Technikum stosuje Wewnątrzszkolny System Oceniania – jak dla Zespołu. 
2. Cele, metody i formy działalności wychowawczej określa program wychowawczy 

Zespołu 



3. Działalność profilaktyczną określa Program Profilaktyczny Zespołu. 
4. Technikum posiada zestaw programów nauczania realizowanych w szkole zgodny z 

następującym oznaczeniem: TE/01/2014- dotyczy zawodu technik ekonomista; TI/01/2014- 
dotyczy zawodu technik informatyk; TEI/01/2014 – dotyczy przedmiotów 
ogólnokształcących realizowanych wspólnie dla obu zawodów. 

5. Organizację i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego określa Plan Nadzoru 
Pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim. 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY  

§ 32. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników 
obsługi wspólnie dla Zespołu; 

§ 33. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz są 
odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 
uczniów. 
§ 34. Do podstawowych zadań nauczyciela należą zadania i obowiązki zawarte w Statucie 
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz udział w egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie odpowiednio dla kwalifikacji w zawodzie ekonomista (A.35 i A.36) 
oraz w zawodzie technik informatyk (E.12, E.13 oraz E.14). 
 
§ 35. Nauczyciele danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół 
przedmiotowy. Cele i zadania zespołu przedmiotowego są określone w  Statucie Zespołu. 
 
§ 36. Dyrektor może też tworzyć inne zespoły wychowawcze i problemowo-zadaniowe. 

§ 37. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami zgodnie 
ze Statutem Zespołu. 

§ 38. Formy pracy wychowawcy, współdziałania nauczycieli w ramach zespołów klasowych, 
współpracy z rodzicami uczniów są również określone w Statucie Zespołu. 

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY  

§ 39. 1. Do Technikum przyjmowani są absolwenci gimnazjum na podstawie osiągnięć 
potwierdzonych świadectwem gimnazjum i zaświadczeniem uczniów o wynikach egzaminu 
gimnazjalnego. 

2. Rekrutację uczniów do Technikum przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

3. Liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych ustala organ prowadzący w 
porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej technikum decyduje suma punktów 
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 



5. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji uczniów do technikum są określane z 
uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół 
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

6. Warunki i tryb rekrutacji, o którym mowa w ust. 2, podaje się do wiadomości 
kandydatom przed rozpoczęciem okresu rekrutacji w terminie zgodnym z Zarządzeniem 
Opolskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie. 

7. O przyjmowaniu uczniów w trakcie roku szkolnego oraz do klas wyższych niż 
pierwsze decyduje dyrektor. 

§ 40. Uczeń Technikum ma prawa i obowiązki określone w Statucie Zespołu. 

§ 41. Uczeń Technikum może otrzymać nagrody i kary określone w Statucie Zespołu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 42. 1. Technikum używa okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku  

"PUBLICZNE TECHNIKUM W DOBRZENIU WIELKIM" 

i wizerunkiem godła państwowego w środku. 
2. Technikum używa podłużnego stempla następującej treści: 

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

Publiczne Technikum 

 z siedzibą w Dobrzeniu Małym 

ul. Opolska 87,46-081 Dobrzeń Wielki 

tel . 77 403 25 70 

§ 43. Technikum wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne oraz ukończenia 
technikum. 

§ 44. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 45. Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną i finansową zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 

§ 46. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają 
odrębne przepisy. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/       /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013r. poz.594, ze zm.)  oraz § 69 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (Uchwała Rady Gminy Dobrzeń 
Wielki Nr VI/55/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń Wielki - 
Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 51, poz.1040, zm.: Dz. Urz. Woj. Opolskiego: z 2007r. Nr 58,poz.1804; z 
2011r. Nr 75, poz. 934, z 2012r.poz.275), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Statucie Gminy Dobrzeń Wielki wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki zatytułowanym „Schemat organizacyjny 
Gminy Dobrzeń Wielki” w tabeli „Jednostki organizacyjne gminy” skreśla się trzecią w kolejności 
pozycję o treści: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”; 
 

2) w załączniku Nr 6 do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki zatytułowanym  ”WYKAZ  JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH  GMINY  DOBRZEŃ  WIELKI WRAZ Z RAMOWYM OKREŚLENIEM ICH ZADAŃ”  
skreśla się pkt 1 o treści: „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Dobrzeniu 
Wielkim z/s w Kup”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁĄ NR XXXVIII/     /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Wójta i Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

w Dobrzeniu Wielkim. 
 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 i art. 238  §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Krzysztofa Kasperka na działania Wójta Gminy 
Dobrzeń Wielki i Społecznej Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 
Wielkim, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zawierającym jej uzasadnienie zostanie przesłana Panu 
Krzysztofowi Kasperkowi jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 
238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr ……………………………… 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014r.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 12 marca 2014r. do Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego 

przekazujące do załatwienia według właściwości pismo Pana Krzysztofa Kasperka nazwane jako 

„Odwołanie od decyzji Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielkim z dnia 

18 lutego 2014r.  w sprawie AN.7140.10.14.2013 oraz Skarga na działania niezgodne z 

obowiązującym prawem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej 

przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim”, a zakwalifikowane przez Wojewodę jako „skarga na 

stanowisko Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Wójta w sprawie związanej z przydziałem 

mieszkania”.  

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi prowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki, zwana dalej Komisją,  mając do dyspozycji wyjaśnienia Wójta w sprawie skargi oraz pełną 

dokumentację prowadzoną w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w sprawie przyznania 

Panu Krzysztofowi Kasperkowi uprawnienia do lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. 

 Z Protokołu nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 kwietnia 2014r. wynika,  

że zarzuty stawiane w skardze przez Pana Krzysztofa Kasperka nie znajdują potwierdzenia  

w faktach ustalonych podczas postępowania dowodowego. 

Komisja ustaliła, że: 

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wzywając Pana Krzysztofa Kasperka do ponownego złożenia, a 

następnie uzupełnienia wniosku o najem lokalu mieszkalnego działała zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Taka procedura postępowania wynika bowiem z § 11 ust.6 Uchwały Nr 

XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki  (zm.: 



Uchwała Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013r.). Przepis ten 

stanowi: 

„§ 11.6. Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzednim, a nie załatwione ostatecznie, 

podlegają ponownej kwalifikacji na podstawie uaktualnionych danych co do warunków 

mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.”. 

2. Niekwestionowanym faktem jest przesłanie przez Pana Krzysztofa Kasperka listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru do Urzędu Gminy dwóch czystych kartek papieru zamiast dokumentów, 

które miały zostać doręczone w określonym terminie jako uzupełnienie wniosku. Komisja 

wykluczyła insynuowaną przez Pana Kasperka sytuację, jokoby to pracownicy Urzędu Gminy 

celowo podłożyli czyste kartki zamiast przesłanych przez niego dokumentów, aby uniemożliwić 

pozytywne załatwienie wniosku. Po dokonaniu szczegółowych oględzin koperty oraz kartek 

komisja stwierdziła, że na czystych kartkach odcisnęły się treści wypisane przez Pana Kasperka na 

kopercie, co oznacza że kartki te musiały już być w kopercie w momencie, gdy Pan Kasperek 

wypisywał na niej adresy i inne dane. Odcisnęły się również zarysy okrągłych pieczęci  

z datownikami jakie przybijano na poczcie. 

3. Pan Krzysztof Kasperek nie uzupełnił w terminie wniosku o najem mieszkania  

z zasobu gminy, nie zwrócił się również o przywrócenie terminu do złożenia żądanych 

dokumentów, co uprawniało Społeczną Komisje Mieszkaniową do pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia, co skutkowało jednocześnie wykreśleniem jego osoby z listy osób oczekujących na 

najem mieszkania ( Pan Kasperek został umieszczony na tej liście w dniu 22 października 2013r. 

po ponownym rozpatrzenia jego wniosku wskutek złożonej skargi, którą Rada Gminy uznała za 

zasadną.).  Potwierdzenie odbioru przez Urząd Gminy przesłanych rzekomo  w terminie  

dokumentów, będących uzupełnieniem wniosku – na które powołuje się Pan Kasperek w swojej 

skardze- jest w istocie potwierdzeniem odbioru czystych kartek (patrz  pkt 2), co zostało 

odnotowane przez pracownika Urzędu Gminy na druku „Potwierdzenia odbioru”, którym 

dysponuje Pan Kasperek. 

4.  Niesłuszne są zarzuty Pana Kasperka dotyczące formy pisma Wójta zawiadamiającego  

o stanowisku Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kwalifikowanie osób do umieszczenia na liście 

osób oczekujących na najem mieszkania, czy też wykreślenia z tej listy nie są bowiem decyzjami 

administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Nie podlegają 

więc reżimowi KPA w przedmiocie obligatoryjnej formy czy składników decyzji. Nie służy też od 

nich odwołanie, jak również nie można ich uchylić w trybie KPA.  Naczelny Sąd Administracyjny w 

uchwale z dnia 21 lipca 2008r. (Sygn. akt I OPS 4/08) uznał, że  kwalifikacja osób do umieszczenia 

na liście oczekujących na najem  jest procesem o charakterze administracyjnym, zaś decyzje 

podejmowane w tych kwestiach nie są decyzjami administracyjnymi ale „innymi aktami z zakresu 



administracji publicznej”, o których mowa w art.3 §2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r. poz. 270, ze zm.). 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna stwierdziła jednogłośnie, że postanowienia Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej, które zostały zaakceptowane przez Wójta, dotyczące skreślenia Pana Krzysztofa 

Kasperka z listy oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, było działaniem 

zgodnym z prawem. Pan Kasperek w sposób świadomy nie uzupełnił wniosku we wskazanym 

terminie, co upoważniało Komisję Mieszkaniową do pozostawienia wniosku o najem lokalu bez 

rozpatrzenia, a wobec niemożności dokonania ponownej weryfikacji wniosku, na podstawie którego 

dokonano wpisu Pana Kasperka na listę osób oczekujących na mieszkanie – do podjęcia decyzji o 

wykreśleniu go z  tej listy.  

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w trakcie postepowania wyjaśniającego, Komisja Rewizyjna 

uznała, że  skargę Pana Krzysztofa Kasperka  na działania Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim należy uznać za 

nieuzasadnioną. 

 

Po dokładnym przeanalizowaniu dowodów w sprawie będącej przedmiotem skargi i biorąc pod 

uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki postanowiła uznać skargę Pana 

Krzysztofa Kasperka za bezzasadną. 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267), w przypadku, 

gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność  wykazano w 

odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 

właściwy do jej  rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/      /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 
w sprawie skargi na bezczynność Wójta. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uznaje się, że Rada Gminy Dobrzeń Wielki  jest organem właściwym do rozpatrzenia                  
i załatwienia skargi na bezczynność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w kwestii wykonania odwodnienia 
fragmentu ul. Reymonta w Czarnowąsach, która to skarga została złożona przez Pana Zdzisława 
Olfansa do Wojewody Opolskiego w dniu 28 marca 2014r., a następnie przekazana w dniu 2 kwietnia 
2014r. Radzie Gminy Dobrzeń Wielki do załatwienia według właściwości.  
 

§ 2. Komisja Rewizyjna Rady Gminy, zwana dalej Komisją, przeprowadzi postępowanie 
wyjaśniające polegające na dokładnym zbadaniu zarzutów przedstawionych w skardze oraz sporządzi 
dla Rady Gminy opinię,  zawierającą w szczególności stanowisko Komisji co do zasadności skargi          
oraz co do  sposobu jej załatwienia. 

 
§  3. Skarga Pana Zdzisława Olfansa zostanie rozpatrzona i załatwiona przez Radę Gminy 

Dobrzeń Wielki na kolejnej sesji, która zostanie zwołana przez Przewodniczącego Rady do dnia 30 
czerwca 2014r.  

 
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/              /2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego 

Chróścice – 2 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz. 594), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647,951,1445, z 
2013 r. poz. 21,405) oraz uchwały Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim Nr VII/62/2011 z dnia 
12 maja 2011 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Chróścice 2 - po stwierdzeniu że uchwała nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki, 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki XXXV/336/2009 z dnia 13 grudnia 2013 r., 
uchwala się co następuje: 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2, zwany dalej 
planem, obejmujący obejmującego trzy wyodrębnione obszary – określone na rysunku planu 
w skali 1: 1000, jako obszary:1,2,3. 

§ 2. 
1. Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki: 
1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000; 
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 3. 
1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny i obiekty oznaczone na rysunku i w treści planu niżej 
wymienionymi symbolami: 
1) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN; 
2) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN-1 do MN-11; 



3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo tereny zieleni publicznej – MN/ZP 
4) tereny zabudowy usługowej - U-1, U-2, U-3, U-4; 
5) tereny usług sportu i rekreacji albo tereny zieleni publicznej – US/ZP; 
6) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów - P 
7) tereny zieleni publicznej - ZP 
8) tereny zieleni izolacyjnej - ZI 
9) tereny zadrzewień i zakrzewień - ZR; 
10) tereny wód śródlądowych - WS; 
11) tereny dróg publicznych - KDL, KDD-1 do KDD-8; 
12) napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia - E 15 kV. 
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustalono w planie: 
1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów szczególnych; 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
11) tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 
12) stawki procentowe na podstawie których ustala się jednorazową opłatę o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 
13) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 
14) granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji; 
15) granice przestrzeni publicznych oraz terenów służących organizacji imprez masowych, 
16) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 
publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów; 
17) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane; 
18) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 
3. W planie nie określa się terenów nie występujących w jego obszarze, a wymienionych jako 
obowiązkowy przedmiot planu miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w tym: terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, terenów 
górniczych, terenów zamkniętych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 5. 
1. Obowiązującymi ustaleniami planu są: 
1) treść niniejszej uchwały, 
2) oznaczenia na rysunkach planu: 
a) granice planu; 
- przeznaczenie terenów określone odpowiednimi symbolami literowymi i 
cyfrowymi, przy czym w przypadku podwójnego symbolu przedzielonego 
ukośnikiem (np. MN/ZP) należy na całym terenie dokonać wyboru jednej ze 
wskazanych funkcji; 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach 
zagospodarowania, 



c) linie zabudowy - obowiązujące i nieprzekraczalne, 
d) kierunki dostępności komunikacyjnej. 
2. Linie podziałów na działki budowlane określone w objaśnieniach rysunku planu jako 
zalecane mogą być zmieniane w sposób nie wpływający na ustalenia obowiązujące planu. 

§ 6. 
1. Określenia i nazwy użyte w planie oznaczają: 
1) podstawowe przeznaczenie (funkcja) terenu: przeważające przeznaczenie terenu 
wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i symbolem literowym lub 
literowym i liczbowym; 
2) dopuszczalne przeznaczenie terenu: dodatkowe, dopuszczone w planie przeznaczenie 
terenu, nie zmieniające jego funkcji podstawowej; 
3) budynki i urządzenia towarzyszące: budynki gospodarcze, budynki pomocnicze, 
garaże, ogrody zimowe, ogrodzenia, drogi i place wewnętrzne, urządzenia techniczne 
(naziemne i podziemne), parkingi, wiaty i inne związane z podstawową i dopuszczalną 
funkcją terenu albo pełniące wobec nich służebną rolę; 
4) front działki: część działki która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub 
wejście na działkę; 
5) elewacja frontowa: ściana budynku znajdująca się najbliżej frontu działki; 
6) wysokość elewacji frontowej budynku: wysokość ściany frontowej budynku mierzona od 
poziomu terenu przed głównym wejściem: 
a) w budynku z dachem płaskim - do górnej krawędzi elewacji frontowej łącznie z 
gzymsem lub attyką, 
b) w budynku ze stromym dachem - do najniższej krawędzi połaci dachu (okapu) w 
elewacji frontowej; 
7) linia zabudowy: 
a) obowiązująca: linia wyznaczająca obowiązkowe usytuowanie elewacji frontowej 
budynku, określona poprzez wskazanie jej odległości od linii rozgraniczającej ulicę; 
b) nieprzekraczalna: dopuszczalne zbliżenie elewacji frontowej budynku do linii 
rozgraniczającej przyległą ulicę, w przypadkach określonych na rysunkach planu - 
także dopuszczalne zbliżenie ścian budynku do innych granic działki, jeżeli z 
przepisu szczególnego nie wynika większa odległość; 
c) dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy, o których mowa w punktach a, b, 
przez wystające elementy budynku (okapy, gzymsy, balkony, schody zewnętrzne, 
tarasy, rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy techniczno-budowlane 
dotyczące odległości budynków od granic działki; 
8) dach płaski: dach o nachyleniu nie większym niż 12°; 
9) usługi o charakterze nieuciążliwym dopuszczone na terenach i działkach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej: działalność usługowa nie zaliczona do przedsięwzięć 
mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, oraz nie 
powodująca: 
a) przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu i innych standardów jakości 
środowiska określonych w przepisach odrębnych dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) konieczności korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powyżej 
3,5 tony; 
10) wskaźniki urbanistyczne: 
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – to stosunek powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce lub terenie, liczonej w zewnętrznym obrysie 
murów, do powierzchni działki lub terenu; 
b) wskaźnik intensywności zabudowy - to stosunek powierzchni całkowitej budynku, 
czyli sumy powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych, do powierzchni 
działki/terenu; 
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – wskaźnik procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej, w tym wód, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 
lub terenu; 



d) wskaźnik miejsc parkingowych – minimalna liczba miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, wymagana w zagospodarowaniu podstawowym terenu 
lub działki budowlanej; 
11) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko: przedsięwzięcia 
zaliczone do takiego rodzaju w przepisach o ochronie środowiska; 
12) nośnik reklamowy: wolnostojąca budowla np. konstrukcja, stelaż, słup wraz z nośnikiem 
informacji wizualnej służącej reklamie, o powierzchni większej niż 2 m², a także reklamy 
o powierzchni większej niż 2 m² umieszczane na innych obiektach budowlanych; 
13) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i Polskie Normy, 
aktualne w czasie realizacji ustaleń planu. 
2. Innych nazw i określeń użyto w planie w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne z 
zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, dróg 
publicznych, prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, 
gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadami oraz Polskie Normy. 

DZIAŁ II 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

ROZDZIAŁ 1 
Przeznaczenie terenów i zasady kształtowania zabudo wy, zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i ws kaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 7. 
1. Ustala się teren oznaczony symbolem MN - istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzupełnień istniejącej zabudowy na terenie MN: 
1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana, remonty istniejących budynków 
mieszkalnych oraz budynków i urządzeń towarzyszących; 
2) budowa nowych obiektów i urządzeń towarzyszących; 
3) budowa nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami i urządzeniami 
towarzyszącymi; 
4) usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 6 ust.1 pkt 9) prowadzone w lokalu użytkowym, 
zajmującym nie więcej powierzchni budynku mieszkalnego niż dopuszczają przepisy 
odrębne. 
3. Przebudowę i remonty budynków istniejących na terenie MN można realizować z 
utrzymaniem ich dotychczasowego usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby 
kondygnacji 
najwyższej części budynku, formy architektonicznej, geometrii dachu oraz rodzaju i koloru 
jego 
pokrycia, wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika 
powierzchni czynnej biologicznie. 
4. Nową zabudowę oraz wymianę i rozbudowę (nadbudowę) budynków istniejących na 
terenie 
MN należy realizować z zachowaniem niżej określonych warunków w zakresie usytuowania, 
gabarytów i formy architektonicznej: 
1) linia nowej zabudowy od strony sąsiedniej ulicy: według ustaleń rysunku planu; 
2) od pozostałych granic działki budowlanej należy zachować odległości nowych 
budynków zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 
3) w razie wymiany i rozbudowy budynków istniejących dopuszcza się utrzymanie 
istniejących linii zabudowy oraz odległości od granic działki; ściany budynków 
usytuowane w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
powinny być pozbawione nowych otworów okiennych i drzwiowych; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 30%, albo nie większy niż 
dotychczasowy; 
5) wskaźnik intensywności zabudowy: max 0,6, albo nie większy niż dotychczasowy; 



6) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie: nie mniejszy niż 50%, w przypadku 
lokalizowania na działce usług – nie mniejszy niż 40%; 
7) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego – nie większa niż dwie kondygnacje 
nadziemne plus poddasze użytkowe; 
8) poziom podłogi parteru budynków nowych i wymienianych ustala się na wysokości 0,3 
m - 1,0 m od powierzchni terenu; 
9) szerokość elewacji frontowej nowego i rozbudowywanego budynku mieszkalnego 
powinna uwzględniać warunki dotyczące sytuowania budynków na działce, ustalone w 
punkcie 2, nie może jednak przekraczać 16,0 m; 
10) wysokość elewacji frontowej nowego i nadbudowywanego budynku mieszkalnego 
(mierzoną wg ustaleń § 6 ust. 1 pkt 6) - nie większa niż 4,5 m w przypadku budynku 
jednokondygnacyjnego i 8,0 m w przypadku budynku dwukondygnacyjnego; 
11) cechy geometryczne dachu budynku mieszkalnego (dach stromy lub płaski, kąt 
nachylenia połaci, usytuowanie jednej z kalenic) - należy dostosować do dachów 
sąsiednich budynków mieszkalnych położonych przy tej samej ulicy; nie dopuszcza się 
dachów stromych jednospadowych i dachów o niesymetrycznym nachyleniu głównych 
połaci; 
12) pokrycie dachów stromych: dachówką lub podobnym materiałem w kolorze ceglastym; 
13) dopuszcza się: budowę na działce nie więcej niż trzech budynków towarzyszących z 
dachem stromym dwuspadowym lub płaskim, w tym garażu jedno lub 
dwustanowiskowego; budynki te można realizować jako wolnostojące lub złączone z 
budynkiem mieszkalnym, o wysokości nie większej niż wysokość budynku 
mieszkalnego; wystrój zewnętrzny i materiał pokrycia dachów budynków 
towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego; 
14) elewacje ścian zewnętrznych budynków: tynkowane - w odcieniach bieli i kolorach 
pastelowych, z dopuszczeniem elewacji lub ich fragmentów z klinkieru, drewna, 
kamienia; nie zezwala się na pokrycie ścian zewnętrznych budynków tworzywami 
sztucznymi (winyl, PVC). 
15) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż 
granic działki z przyległymi ulicami, wymagana powierzchnia prześwitów ogrodzenia 
powyżej wysokości 0,6 m – nie mniejsza niż 25%, wysokość ogrodzenia działki - nie 
większa niż 1,8 m, zalecana - 1,2 m; nie dopuszcza się wznoszenia prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych wzdłuż granic działki z przyległymi ulicami; 
16) wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki: 
a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 
b) w przypadku lokalizowania usług, ustala się obowiązek realizacji w granicach 
działki odpowiedniej liczby miejsc postojowych według ustaleń § 19, jednak nie 
mniej niż 2 miejsca. 
5. Wyznacza się tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne, oznaczone 
symbolami od MN-1 do MN-11 z przeznaczeniem podstawowym: zespoły zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi; na 
wymienionych 
terenach ustala się: 
1) budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych i 
szeregowych wraz z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi; 
2) budowę na działce nie więcej niż trzech budynków towarzyszących, 
3) rozbudowę (nadbudowę), przebudowę, wymianę istniejących budynków mieszkalnych 
oraz budynków i urządzeń towarzyszących; 
4) budowę nowych obiektów i urządzeń towarzyszących na działkach już zabudowanych; 
5) usługi o charakterze nieuciążliwym (zdefiniowane w § 6 ust. 1 pkt 9) prowadzone w 
lokalu użytkowym, zajmującym nie więcej powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego i towarzyszących niż dopuszczają przepisy odrębne; 
6) budowę infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
cieplnej, gazowej, telekomunikacyjnej. 
6. Zabudowę terenów MN-1 do MN-11 należy realizować z zachowaniem niżej określonych 



warunków w zakresie usytuowania, gabarytów i formy architektonicznej budynków: 
1) budynki mieszkalne można realizować jako wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe; 
2) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako obowiązująca lub nieprzekraczalna; 
3) od pozostałych granic działki należy zachować odległości nowych budynków zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych odnoszących się do 
zabudowy jednorodzinnej; 
4) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie większy niż 35%; 
5) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny 0,6; 
6) wskaźnik powierzchni czynnej biologicznie: nie mniejszy niż 50%, w przypadku 
lokalizowania na działce usług – nie mniejszy niż 40%; 
7) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: jedna lub dwie kondygnacje nadziemne plus 
poddasze użytkowe; 
8) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 - 1,0 m od powierzchni terenu; 
9) wysokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego (mierzoną wg ustaleń § 6 ust. 1 pkt 
6) ustala się jako kontynuację wysokości elewacji frontowych sąsiednich budynków 
mieszkalnych, położonych przy tej samej ulicy; w przypadku różnych wysokości 
dopuszcza się wybór wysokości pośredniej; wysokość elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego, wznoszonego na działce nie przylegającej do innej działki zabudowanej 
przy tej samej ulicy - nie większa niż 4,5 m w przypadku budynku jednokondygnacyjnego 
i 8,0 m w przypadku budynku dwukondygnacyjnego; 
10) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzględniać warunki 
dotyczące sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 3, nie może jednak 
przekraczać 16 m; dopuszcza się zwiększenie tej szerokości do nie więcej niż 20,0 m w 
przypadkach gdy front działki stanowi jej dłuższy bok; 
11) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwuspadowy lub wielospadowy, o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kątem 30° - 45°, pokryty dachówką lub podobnym materiałem w 
kolorze ceglastym; 
12) usytuowanie głównej kalenicy budynku mieszkalnego: równoległe lub prostopadłe do 
dłuższych granic działki; 
13) sposób doświetlenia poddasza: oknami w ścianach szczytowych, oknami połaciowymi, 
dopuszczalne lukarnami; zaleca się jednolity sposób doświetlenia poddasza w ciągach 
zabudowy przy tej samej ulicy; 
14) dopuszcza się budowę na działce nie więcej niż trzech budynków towarzyszących z 
dachem stromym dwuspadowym, wielospadowym lub płaskim, w tym garażu jedno lub 
dwustanowiskowego; budynki te można realizować jako wolnostojące lub złączone z 
budynkiem mieszkalnym, o wysokości nie większej niż wysokość budynku 
mieszkalnego; wystrój zewnętrzny, kolor elewacji i materiał pokrycia dachów budynków 
towarzyszących dostosować do budynku mieszkalnego; 
15) elewacje ścian zewnętrznych: tynkowane - w odcieniach bieli i kolorach pastelowych, z 
dopuszczeniem elewacji z klinkieru oraz elementów elewacji z klinkieru, drewna, 
kamienia; nie zezwala się na pokrycie ścian zewnętrznych budynków tworzywami 
sztucznymi (winyl, PVC). 
16) nie zezwala się na wznoszenie ogrodzeń monolitycznych (bez prześwitów) wzdłuż 
granic działki z przyległymi ulicami, wymagana powierzchnia prześwitów ogrodzenia 
powyżej wysokości 0,6 m – nie mniejsza niż 25%, wysokość ogrodzenia działki - nie 
większa niż 1,8 m, zalecana - 1,2 m; nie dopuszcza się wznoszenia prefabrykowanych 
ogrodzeń betonowych wzdłuż granic działki z przyległymi ulicami; 
17) dopuszcza się usługi nieuciążliwe (zdefiniowane w § 6 ust.1 pkt 9) prowadzone w 
lokalu użytkowym zajmującym nie więcej niż dopuszczają przepisy odrębne 
18) 30% łącznej powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego i towarzyszącego; 
19) wymagana liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych w granicach działki: 
a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 
b) w przypadku lokalizowania usług, ustala się obowiązek realizacji w granicach 
działki odpowiedniej liczby miejsc postojowych według ustaleń § 19, jednak nie 
mniej niż 2 miejsca. 



7. Zabudowę terenu MN-1 należy realizować z zachowaniem warunków określonych w ust. 
6. 
Dopuszcza się ponadto dach płaski budynku, który jako pierwszy w zespole MN-1 uzyskał 
pozwolenie na budowę. Geometria dachów kolejnych budynków mieszkalnych powinna być 
kontynuacją geometrii dachu pierwszego budynku mieszkalnego, realizowanego w tym 
zespole. 

§ 8. 
1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej albo tereny zieleni publicznej oznaczone 
symbolem MN/ZP o przeznaczeniu podstawowym: tereny planowanej zabudowy 
mieszkaniowej 
z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Wykorzystanie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej terenów oznaczonych 
symbolem MN/ZP warunkuje się wcześniejszym, szczegółowym rozpoznaniem 
geotechnicznym 
tych terenów i odpowiednią rekultywacją oraz przystosowaniem do zabudowy. W razie 
stwierdzenia, że teren oznaczony symbolem MN/ZP nie odpowiada warunkom zabudowy 
mieszkaniowej ustala się ich przeznaczenie jako tereny zieleni publicznej. 
3. Zabudowę mieszkaniową terenów MN/ZP należy realizować z zachowaniem warunków 
określonych w § 7 ust. 6. 
4. Alternatywna funkcja terenów MN/ZP jako terenów zieleni publicznej powinna być 
realizowana z zachowaniem warunków określonych w § 13 ust. 2. 
Tereny zabudowy usługowej i zabudowy techniczno-produkcyjnej 

§ 9. 
1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U-1, U-2, U-3, o przeznaczeniu 
podstawowym: 
planowana zabudowa usługowa, w tym zabudowa związana z usługami o charakterze 
publicznym. 
2. Na terenach wymienionych w ust. 1 ustala się: 
1) budowę obiektów usługowych oraz obiektów i urządzeń im towarzyszących i 
wzbogacających funkcję podstawową, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m²; 
2) możliwość przebudowy, rozbudowy i wymiany istniejących obiektów; 
3) możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wydzielonych mieszkań 
dla potrzeb właścicieli i pracowników; 
4) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje usługowe, 
z wykluczeniami jak w punkcie 1. 
3. Na terenach zabudowy usługowej U-1, U-2, U-3, obowiązują następujące zasady 
zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako nieprzekraczalna; 
2) od pozostałych granic działki należy zachować odległości nowych budynków zgodne z 
wymaganiami obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych; 
3) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie normuje się; 
4) wskaźnik intensywności zabudowy: nie normuje się; 
5) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej niż 20 % powierzchni działki; 
6) nowe budynki powinny nawiązywać gabarytami i architekturą do otaczającej zabudowy, 
z uwzględnieniem wymagań technologicznych, związanych z funkcją zabudowy; 
7) liczba kondygnacji – do dwóch kondygnacji nadziemnych, nie wliczając poddasza 
użytkowego; 
8) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 - 1,0 m od powierzchni terenu, z 
wyjątkiem przypadków gdy ze względów technologicznych wymagany jest inny poziom 
podłogi; 
9) szerokość elewacji frontowej budynków powinna uwzględniać warunki dotyczące 
sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2; 



10) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 
głównych połaci pod kątem 30° - 45°, dopuszcza się także dachy płaskie; 
11) pokrycie dachów stromych: dachówką lub podobnym materiałem w kolorze ceglastym; 
12) w granicach działki należy urządzić drogi pożarowe do obiektów, według wymagań 
przepisów przeciwpożarowych, oraz urządzić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
dla pojazdów, w tym dla osób niepełnosprawnych, według odpowiednich ustaleń planu; 
13) w realizacji obiektów użyteczności publicznej uwzględnić konieczność oświetlenia dojść 
po zapadnięciu zmroku oraz ich przystosowania do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 

§ 10. 
1. Wyznacza się teren oznaczony symbolem U-4 o przeznaczeniu podstawowym: istniejąca 
zabudowa usługowa. 
2. Na terenie usług U-4 ustala się: 
1) budowę nowych obiektów usługowych oraz obiektów i urządzeń towarzyszących, 
wzbogacających funkcję podstawową, z wykluczeniem przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m²; 
2) przebudowę, rozbudowę, wymiany i remonty budynków istniejących; 
3) utrzymanie i możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 
wydzielonych mieszkań dla potrzeb właścicieli lub zarządców; 
4) możliwość zmiany funkcji istniejących budynków i urządzeń na inne funkcje usługowe z 
wykluczeniami jak w punkcie 1); 
3. Przebudowę i remonty budynków istniejących na terenie U-4 można realizować z 
utrzymaniem ich dotychczasowego usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby 
kondygnacji 
najwyższej części budynku, formy architektonicznej, geometrii dachu oraz rodzaju i koloru 
jego 
pokrycia, wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, wskaźnika 
powierzchni czynnej biologicznie. 
4. Na terenie usług U-4 obowiązują następujące zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) linie zabudowy nowych budynków - według ustaleń rysunku planu; dla budynków 
istniejących dopuszcza się utrzymanie obecnych linii zabudowy oraz odległości od 
granic działki, przy czym ściany budynków usytuowane w odległości mniejszej niż 4,0 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną powinny być pozbawione nowych otworów 
okiennych i drzwiowych; 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: nie wyższy niż obecny; 
3) wskaźnik intensywności zabudowy: nie normuje się; 
4) powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowić nie mniej niż 15 % powierzchni 
działki, niższy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza się jeżeli zostanie 
odpowiednio uzasadniony w projekcie budowlanym; 
5) nowe budynki powinny nawiązywać gabarytami i architekturą do otaczającej zabudowy, 
z uwzględnieniem wymagań technologicznych, związanych z funkcją zabudowy; 
6) liczba kondygnacji – nie większa niż dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze 
użytkowe; 
7) poziom podłogi parteru ustala się na wysokości 0,3 - 1,0 m od powierzchni terenu, z 
wyjątkiem przypadków gdy ze względów technologicznych wymagany jest inny poziom; 
8) szerokość elewacji frontowej budynków: nie ustala się, 
9) dachy budynków: strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 
głównych połaci pod kątem 30° - 45°, pokryte dachówką lub podobnym materiałem, 
dopuszcza się także dachy płaskie; 
10) w granicach działki należy urządzić drogi pożarowe do obiektów, według wymagań 
przepisów przeciwpożarowych oraz miejsca postojowe dla pojazdów w liczbie zgodnej z 
odpowiednimi ustaleniami planu; 



11) w realizacji obiektów usługowych uwzględnić konieczność oświetlenia dojść po 
zapadnięciu zmroku oraz ich przystosowania do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne. 

§ 11. 
1. Teren oznaczony symbolem US/ZP - przeznaczenie podstawowe: teren usług sportu i 
rekreacji albo tereny zieleni publicznej; można dokonać wyboru jednej z alternatywnie 
podanych 
funkcji. 
2. Na terenie przeznaczenia alternatywnego US/ZP w przypadku realizacji usług sportu 
ustala 
się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) linie zabudowy dla budynków - 6 m od linii rozgraniczających przyległą drogę; 
2) wielkość powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowych - dostosować do 
funkcji obiektów; 
3) liczba kondygnacji budynków - jedna kondygnacja nadziemna, dopuszczalne poddasze 
użytkowe w stromym dachu, 
4) dachy budynków - strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 
głównych połaci pod kątem 30° - 45°, dopuszcza się także dachy płaskie; 
5) wysokość obiektów i urządzeń niekubaturowych – nie większa niż 12 m; 
6) pokrycie dachów stromych: dachówką lub podobnym materiałem w kolorze ceglastym; 
7) formę zabudowy, elewacje, elementy ścienne i dachowe, ogrodzenia - stosować 
zgodnie z regionalnymi tradycjami, z uwzględnieniem wymagań związanych z funkcją 
terenu; 
20) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalny: nie większy niż 30%; 
8) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny 0,6 
9) udział powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni terenu - nie 
mniejszy niż 15 %, nie wliczając trawiastych nawierzchni boisk i powierzchni wód; 
10) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić w miarę potrzeb: 
a) terenowe urządzenia sportowe, 
b) kryte urządzenia sportowe, 
c) obiekty towarzyszące w tym socjalne i sanitarne , 
d) zieleń urządzoną z elementami małej architektury, 
e) drogi wewnętrzne i parkingi, 
f) ogrodzenie terenu; 
11) do obiektów sportowo-rekreacyjnych powinny być doprowadzone utwardzone dojścia o 
minimalnej szerokości 1,5 m, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
poruszające się na wózkach; 
12) dojścia i otoczenie obiektów użytkowanych po zapadnięciu zmroku należy wyposażyć w 
oświetlenie elektryczne; 
13) miejsca postojowe dla pojazdów, także dla osób niepełnosprawnych urządzić w liczbie 
odpowiedniej dla funkcji terenu, według odpowiednich ustaleń planu. 
3. Alternatywna funkcja terenów US/ZP jako terenów zieleni publicznej powinna być 
realizowana z zachowaniem warunków określonych w § 13 ust. 2. 

§ 12. 
1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem P - przeznaczenie podstawowe: teren 
obiektów 
produkcyjno-usługowych, składów i magazynów. 
2. Na terenie P ustala się lokalizację następujących przedsięwzięć, spełniających warunki 
planu w zakresie ochrony środowiska, określone w rozdziale 6 : 
1) obiektów produkcyjnych, usługowych, obiektów rzemiosła o charakterze wytwórczym, 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, z wykluczeniem działalności i 
zabudowy której przedmiotem jest składowanie, zbiórka, magazynowanie, 
unieszkodliwianie i odzysk odpadów oraz z wykluczeniem zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska; 



2) składów i magazynów wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi z wykluczeniem 
składowania odpadów oraz z wykluczeniem obiektów składowo-magazynowych 
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska; 
3) budowę obiektów i pomieszczeń administracyjnych, higieniczno-sanitarnych i 
socjalnych, związanych z obsługą działalności wymienionej w punktach 1 - 2; 
4) możliwość lokalizowania działalności i zabudowy usługowej z wyłączeniem działalności 
i zabudowy której przedmiotem jest składowanie, zbiórka, magazynowanie, 
unieszkodliwianie i odzysk odpadów; 
5) przebudowę, rozbudowę (nadbudowę), wymianę i zmiany funkcji istniejących budynków 
i urządzeń na inne dopuszczone funkcje produkcyjne, składowo-magazynowe i 
usługowe. 
3. Dla terenu P o którym mowa w ust. 1 ustala się obowiązujące zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy od przyległych dróg i lasu – zgodnie z rysunkiem 
planu; od pozostałych granic terenu P należy zachować odległości zgodne z przepisami 
odrębnymi, 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - nie normuje się; 
wielkość powierzchni zabudowy, szerokości elewacji frontowych - dostosować do 
funkcji obiektów, wymaganych odległości od granic działki i wymaganej powierzchni 
czynnej biologicznie; 
3) liczba kondygnacji zabudowy produkcyjnej, usługowej, magazynowej i administracyjnej: 
do dwóch kondygnacji nadziemnych, wliczając ewentualne poddasze użytkowe; 
4) wysokość zabudowy produkcyjnej, magazynowej i administracyjnej: do 8 m, chyba że 
uzasadnione potrzeby technologiczne wymagać będą większej; 
5) wysokość obiektów i urządzeń niekubaturowych – nie większa niż 12 m, chyba że 
uzasadnione potrzeby technologiczne wymagać będą większej; 
6) dachy budynków - strome, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 
głównych połaci pod kątem 30° - 45°, dopuszcza się także dachy płaskie i łukowe; 
7) formę zabudowy, elewacje, elementy ścienne i dachowe, ogrodzenia - dostosować do 
zabudowy w bliskim otoczeniu, z uwzględnieniem wymagań związanych z funkcją 
terenu; 
8) udział powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do całkowitej powierzchni terenu P - 
nie mniejszy niż 15 %; 
9) w zagospodarowaniu terenu, oprócz zabudowy i urządzeń służących funkcjom 
podstawowym należy przewidzieć: 
a) drogi wewnętrzne, w tym drogi pożarowe do obiektów według wymagań przepisów 
przeciwpożarowych 
b) parkingi z miejscami postojowymi w liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu, również 
dla osób niepełnosprawnych, według odpowiednich ustaleń planu, 
c) zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód podziemnych : 
- pełne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych i manewrowych oraz 
innych powierzchni narażonych na zanieczyszczenie substancjami 
szkodliwymi, 
- wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowo-przemysłowej i zabezpieczenie przed 
spływem zanieczyszczonych wód opadowych na tereny przyległe, 
- na terenach baz transportowych i obiektów obsługi transportu: separatory paliw 
i olejów przed włączeniem wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do planowanego 
systemu kanalizacji komunalnej. 

Tereny zieleni i wód 
§ 13. 

1. Ustala się tereny zieleni, oznaczone odpowiednio symbolami: 
1) ZP - zieleń publiczna; 
2) ZI - zieleń izolacyjna na obrzeżach terenów P; 



3) ZR - tereny zadrzewień i zakrzewień. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP ustala się przeznaczenie podstawowe – zieleń 
urządzona; w zagospodarowaniu uwzględnić zieleń trawiastą, średnią i wysoką z udziałem 
zimozielonej, dostosowaną do funkcji terenu; ponadto zaleca się realizację publicznych 
urządzeń i obiektów towarzyszących - małej architektury, urządzeń dla dzieci, oświetlenia, z 
uwzględnieniem wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych i 
organizacji imprez masowych, określonych w rozdziale 3. 
3. Na terenach zieleni izolacyjnej ZI uwzględnić zieleń średnią i wysoką z udziałem 
zimozielonej, dostosowaną do warunków siedliskowych i funkcji terenu. 
4. Na terenach istniejących zadrzewień i zakrzewień ZR ustala się: 
1) utrzymanie istniejącej zieleni z możliwością wymiany i nowych nasadzeń, 
2) ograniczenie wycinek do zabiegów pielęgnacyjnych. 

§ 14. 
1. Ustala się tereny wód śródlądowych stojących oznaczonych symbolem WS. 
2. W użytkowaniu wód należy stosować następujące zasady: 
1) staw utrzymywać w odpowiednim stanie, nie dopuszczać do niekontrolowanego 
zarastania; 
2) urządzenia piętrzące, przepusty i inne urządzenia wodne użytkować i konserwować 
zgodnie z przeznaczeniem; 
3) zachować i chronić istniejącą zieleń w otoczeniu wód; 
4) zabrania się zanieczyszczania wód stawu ściekami oraz w inny sposób; 
5) dopuszcza się: 
a) zmianę przebiegu linii brzegowej w zakresie odpowiednim dla funkcji zbiornika 
wodnego, w sposób nie powodujący niekorzystnych zmian stosunków wodnych, 
b) wykorzystanie stawu do chowu ryb i innej rodzimej fauny wodnej, jeżeli jego wody 
spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach szczególnych dla wód 
przeznaczonych do chowu i hodowli oraz pod warunkiem uzyskania wymaganych 
zgód i pozwoleń w przypadkach gdy jest to wymagane w przepisach odrębnych. 

ROZDZIAŁ 2 
Tereny wymagaj ące przekształce ń i rekultywacji 

§ 15. 
1. Wykorzystanie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej terenu oznaczonego 
symbolem MN/ZP, stanowiącego wyrobisko po eksploatacji kruszywa naturalnego, 
częściowo 
wypełnione odpadami, warunkuje się wcześniejszym, szczegółowym rozpoznaniem 
geotechnicznym tego terenu i odpowiednią rekultywacją oraz przystosowaniem do 
zabudowy. 
2. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności terenu MN/ZP dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej należy przeznaczyć go pod zieleń urządzoną ZP, według odpowiednich 
ustaleń 
§ 13. 

 
ROZDZIAŁ 3 

Wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
i organizacji imprez masowych 

§ 16. 
1. Ustala się obszary przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych: 
1) tereny zieleni publicznej ZP, 
2) tereny sportu i rekreacji albo tereny zieleni publicznej US/ZP, 
3) tereny komunikacji - drogi (ulice) publiczne KDL , KDD-1 do KDD-8. 
2. W kształtowaniu i użytkowaniu przestrzeni publicznej należy uwzględniać ustalenia 
szczegółowe planu i odpowiednie przepisy szczególne, ponadto ustala się możliwość 
1) wprowadzania elementów małej architektury, oświetlenia i zieleni urządzonej w 
dostosowaniu do warunków lokalnych; 
2) lokalizowania przystanków autobusowych i zatok parkingowych; 



3) lokalizowania wolnostojących kabin telefonicznych; 
4) lokalizowania jednokondygnacyjnych obiektów handlowych, niepołączonych trwale z 
gruntem, o powierzchni do 12 m²; 
5) instalowania barierek ochronnych w rejonie skrzyżowań ulic oraz oddzielających ciąg i 
spacerowe od intensywnego ruchu drogowego; 
6) umieszczania nośników reklamowych, zdefiniowanych w § 6 ust. 1 pkt 11. 
§ 17. 
Jako miejsca organizacji imprez masowych wyznacza się w obszarze planu tereny 
oznaczone 
symbolem US/ZP oraz tereny komunikacji i tereny ZP zieleni publicznej wymienione w § 16, 
po 
spełnieniu odpowiednich wymagań przepisów szczególnych. 

ROZDZIAŁ 4 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu kom unikacji 

§ 18. 
1. Sieć obsługi komunikacyjnej terenów objętych planem tworzą drogi publiczne o znaczeniu 
gminnym, z wyróżnieniem : 
1) KDL - projektowana droga gminna klasy L - lokalna, o przyjętej w planie szerokości w 
liniach rozgraniczających: 12 m; w granicach planu znajduje się odcinek długości ok. 
0,45 km, stanowiąca połączenie komunikacyjne ul. Koszykarzy z drogą wojewódzką nr 
457, 
2) KDD-1 - droga gminna w ciągu ul. Polnej klasy D - dojazdowa, o przyjętej w planie 
szerokości w liniach rozgraniczających: 10,0 m; w granicach planu znajduje się odcinek 
długości ok. 0,57 km, szerokości w dotychczasowych liniach rozgraniczających 4 - 7 m; 
planowane poszerzenie na całej długości do 10,0 m, 
3) KDD-2 do KDD-5 - projektowane drogi gminne klasy D – dojazdowe, o przyjętej w 
planie szerokości 10,0 m, łącznej długości ok. 1,66 km; 
4) KDD-6 - projektowana droga gminna klasy D – dojazdowa, o przyjętej w planie 
szerokości 12,0 m – łącznie z pasem technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 
E15kV, długości ok. 0,18 km. 
5) KDD-7 - projektowana droga gminna klasy D – dojazdowa, o przyjętej w planie 
szerokości 8,0 m, długości ok. 0,33 km. 
6) KDD-8 - droga gminna klasy D w północnym końcu ul. Kwaśnej – dojazdowa, o 
przyjętej w planie dotychczasowej szerokości w liniach rozgraniczających 7 – 9 m, 
długości ok. 0,28 km. 
2. Wyznacza się kierunki dostępności komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami P i 
MN-8 - według rysunku planu. 

§ 19. 
Ustala się wskaźniki wymaganej liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych: 
1) na terenach U, U-1, U-2, U-3, U-4, US/ZP, oraz na terenach MN-1 do MN-11 i MN w 
przypadku realizowania usług: 
a) 2 - 4 stanowiska / 100 m² powierzchni użytkowej, 
b) 1 - 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpcyjnych i stanowisk pracy, 
c) 2 - 3 stanowiska / 10 osób jednocześnie korzystających z usług; 
2) liczba miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych: nie mniej niż 1 
miejsce na każdych 12 miejsc parkingowych. 
§ 20. 
1. Planuje się poprawę istniejących warunków komunikacji drogowej, poprzez: 
1) remonty i przebudowę drogi gminnej w ciągu ul. Polnej (KDD-1) do normatywnych 
szerokości pasów drogowych; 
2) remonty i przebudowę drogi gminnej w ciągu ul. Kwaśnej (KDD-8) w istniejących 
pasach drogowych; 
3) budowę nowych gminnych dróg dojazdowych KDD-2 – KDD-7 według ustaleń rysunku 
planu. 
2. W realizacji przedsięwzięć wymienionych w ust. 1 należy uwzględnić: 



1) potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich; 
2) potrzeby w zakresie dróg pożarowych, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej; 
3) ochronę akustyczną sąsiadujących terenów, na których obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu. 

§ 21. 
1. W liniach rozgraniczających dróg i ulic należy urządzać, zgodnie z ustaloną klasą drogi i 
związanymi z nią parametrami: 
1) ruch kołowy; 
2) ruch rowerowy, w tym ścieżki rowerowe w poboczach; 
3) ruch pieszy (chodniki); 
4) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej (zatoki autobusowe, przystanki); 
5) infrastrukturę techniczną nie związaną bezpośrednio z komunikacją drogową, w tym 
hydranty przeciwpożarowe; 
6) urządzenia odwodnieniowe (rowy przydrożne, przepusty, kanalizacja deszczowa); 
7) zieleń przyuliczną. 
2. Infrastrukturę techniczną liniową, nie związaną z drogą - przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne, przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - należy prowadzić 
w 
układach podziemnych. 
ROZDZIAŁ 5 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in frastruktury technicznej 
§ 22. 
Ustala się zasady zaopatrzenia obszaru planu w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę dla celów produkcyjnych, bytowych i przeciwpożarowych - z sieci 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozbudowanej w miarę potrzeb, zasilanej z ujęcia 
wód podziemnych i stacji uzdatniania wody w Chróścicach. 
2) Dopuszcza się możliwość zaopatrzenia terenów usług U-1, U-2 i U-3 oraz terenów 
obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów (P) w wodę dla celów 
przemysłowych, bytowych i przeciwpożarowych z własnych ujęć, spełniających 
wymagania przepisów odrębnych. 
3) Sieci wodociągowe o średnicy nominalnej DN 250 i większej, biegnące w ciągach ulic 
oraz na terenach usług (U-1 do U-4) i terenach obiektów produkcyjno-usługowych, 
składów i magazynów (P) należy wyposażyć w hydranty umożliwiające intensywne 
czerpanie wody do celów przeciwpożarowych. 

§ 23. 
1. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się na obszarze planu: 
1) Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych - do kanalizacji komunalnej wsi 
Chróścice, z oczyszczalnią ścieków w Dobrzeniu Wielkim, rozbudowanej stosownie do 
potrzeb. 
2) Odprowadzenie ścieków technologicznych (przemysłowych) z terenów P w przypadku 
zrealizowania na nich obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych - do 
zbiorowej sieci kanalizacyjnej, o której mowa w punkcie 1, po uprzednim 
podczyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczenia. 
3) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg publicznych i 
parkingów: do istniejącej i planowanej do rozbudowy i budowy komunalnej kanalizacji 
deszczowej w pasach dróg (ulic) publicznych; dopuszcza się odprowadzenie 
niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieutwardzonych, z 
dróg wewnętrznych, ciągów pieszojezdnych oraz z parkingów o powierzchni nie 
przekraczającej 0,1 ha - na teren nieutwardzony, do studni i rowów chłonnych z 
uwzględnieniem warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi. 
4) Odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z posesji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - do gruntu na własnym terenie, w sposób nie 



powodujący zalewania nieruchomości sąsiednich; docelowymi odbiornikami tych wód 
może być również komunalna kanalizacja deszczowa oraz studnie i rowy chłonne. 
5) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z otwartych powierzchni utwardzonych 
na terenach P - wewnętrzną siecią kanalizacji deszczowej poprzez separatory 
zanieczyszczeń i zawiesin do planowanej kanalizacji deszczowej w pasach przyległych 
dróg publicznych. 
2. W całym obszarze planu obowiązuje zakaz realizacji i używania przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

§ 24. 
1. Ustala się zasady zaopatrzenia obszarów planu w energię elektryczną: 
1) w zakresie średnich napięć - liniami napowietrznymi, oznaczonymi symbolem E15kV z 
GPZ (głównego punktu zasilania) Dobrzeń Mały; 
2) w zakresie niskich napięć - liniami napowietrznymi i kablowymi z istniejących poza 
granicami planu stacji transformatorowych 15/04 kV. 
2. Przewiduje się przebudowę istniejących linii elektroenergetycznych średnich napięć oraz 
rozbudowę sieci napowietrznych i kablowych średnich i niskich napięć na obszarach 
projektowanego zainwestowania; kolizyjny odcinek linii E15kV na terenach MN-3 i US,ZP, w 
pasach dróg KDD-1, KDD-2 i KDD-6 - należy skablować. 
3. Dopuszcza się na obszarach planu realizację nowych stacji transformatorowych 15/04 kV 
w 
liczbie i w miejscach wynikających z potrzeb oraz przeprowadzenie nowych linii 
elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia – kablowych i napowietrznych; 
4. Dopuszcza się na obszarach planu realizację urządzeń wykorzystujących energię wiatru 
lub 
energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej, nie zaliczających się do 
przedsięwzięć 
mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz spełniających 
następujące warunki: 
- maksymalna moc 100 kW, 
- minimalna odległość urządzeń wieżowych od granic władania inwestora – nie mniejsza 
niż całkowita wysokość urządzenia, 
- zgodność z przepisami odrębnymi. 

§ 25. 
W zakresie zaopatrzenia obszaru planu w energię cieplną - przewiduje się ogrzewanie z 
własnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nośników i źródeł energii (paliwa 
gazowe, olejowe, energia elektryczna, energia słoneczna, energia geotermalna) lub 
niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi. 

§ 26. 
1. Ustala się zaopatrzenie obszarów planu w gaz przewodowy oraz możliwość rozbudowy 
sieci rozdzielczej gazu wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Dopuszcza się korzystanie z gazu płynnego i innych paliw płynnych w systemie 
bezprzewodowym, w tym magazynowanie wymienionych paliw w nadziemnych i 
podziemnych 
zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych. 

§ 27. 
1. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) utrzymanie istniejącego przebiegu linii telekomunikacyjnych, ich modernizację i 
wymianę a także prowadzenie nowych linii kablowych, 
2) budowę sieci abonenckiej na terenach planowanego zainwestowania a także instalację 
ogólnie dostępnych kabin telefonicznych, 
3) realizację kablowej kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci szerokopasmowych oraz stacji 
telefonii bezprzewodowej. 
2. W przypadku realizacji telekomunikacyjnych urządzeń wieżowych i kontenerowych należy 
w 
taki sposób je lokalizować, aby unikać ich eksponowania w krajobrazie i minimalizować ich 



negatywny wpływ na zdrowie ludzi i istot żywych poprzez: 
1) ograniczenie ich gabarytów do wielkości uwarunkowanej najnowszymi technologiami; 
2) wspólne inwestowanie i użytkowanie obiektów wieżowych przez różnych operatorów; 
minimalna, wzajemna odległość telekomunikacyjnych obiektów wieżowych powinna być 
nie mniejsza niż 500 m; 
3) maskowanie zielenią lub w inny sposób. 
3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej istniejącej i planowanej (MN, MN-1 – MN-11) oraz 
na 
terenach, na których funkcja mieszkaniowa została dopuszczona lub stanowi uzupełnienie 
głównej funkcji (MN/ZP, U-1, U-2, U-3, U-4) dopuszcza się wyłącznie lokalizację 
infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów o usługach i 
sieciach 
telekomunikacyjnych. 

§ 28. 
1. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się: 
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu 
na wysypisko obsługujące gminę, 
2) odpady zaliczone do niebezpiecznych należy przechowywać w wyznaczonych i 
odpowiednio zabezpieczonych miejscach, 
3) postępowanie z wytwarzanymi odpadami przemysłowymi - niebezpiecznymi i innymi niż 
niebezpieczne, oraz odpadami komunalnymi nie przeznaczonymi do wywozu na 
wysypisko obsługujące gminę - według decyzji właściwych organów, wydanych na 
podstawie przepisów szczególnych. 
2. Zakazuje się lokalizowania w obszarach planu instalacji do składowania, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym odpadów wydobywczych; zakaz nie dotyczy punktów 
zbierania i przeładunku złomu oraz odpowiedniej rekultywacji nieczynnych składowisk 
odpadów. 

§ 29. 
1. Przewody podziemne sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, 
cieplnych i telekomunikacyjnych, napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich napięć i 
napowietrzne linie telekomunikacyjne oraz urządzenia i obiekty towarzyszące tym sieciom - 
należy sytuować w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na warunkach określonych w 
przepisach 
szczególnych. 
2. Dopuszcza się przeprowadzenie przewodów o których mowa w ust. 1 wraz z 
urządzeniami i 
obiektami towarzyszącymi (np. stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, szaf 
telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych, pompowni, wymienników ciepła, stacji 
redukcyjnych 
gazu) a także nowych kablowych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - na 
nieruchomościach gruntowych sąsiadujących z ulicami i drogami. 
 

ROZDZIAŁ 6 
Zasady ochrony zdrowia ludzi, środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

w tym terenów i obiektów podlegaj ących ochronie, ustalonych na podstawie 
przepisów 

szczególnych 
§ 30. 

1. Z uwagi na położenie obszaru planu w obrębie nieodpornych na zanieczyszczenie struktur 
hydrologicznych i hydrogeologicznych, charakteryzujących się znaczącymi zasobami 
zagrożonych wód powierzchniowych i podziemnych: 
- zlewni powierzchniowej cieku Żydówka (dopływ Odry), 
- czwartorzędowego, głównego zbiornika wód podziemnych - GZWP 326 „Subzbiornik 



rzeki Stobrawy”, pozbawionego naturalnej izolacji od powierzchni terenu, 
- triasowego, głównego zbiornika wód podziemnych - GZWP 335 „Krapkowice - Strzelce 
Opolskie”, 
w planie określono, oprócz ustaleń ściśle adresowanych, ogólne zasady ochrony środowiska 
naturalnego, w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych. 
W związku z uwarunkowaniami wymienionymi w ust. 1 ustala się na obszarach planu: 
1) zakaz lokalizowania indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych ścieków bytowych, 
2) zakaz lokalizowania instalacji do odzysku, unieszkodliwiania i składowania odpadów, w 
tym odpadów wydobywczych; z zakazu wyłącza się punkty zbierania i przeładunku 
złomu oraz rekultywację nieczynnych składowisk odpadów, 
3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, wód podziemnych i 
powierzchniowych z zastrzeżeniem odpowiednich ustaleń planu, dotyczących 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni niezanieczyszczanych, 
4) nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem produktami 
ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwymi, mogącymi przenikać do gruntu i 
wód podziemnych oraz zabezpieczenia tych powierzchni przed spływem 
zanieczyszczeń na tereny przyległe, 
5) nakaz ujmowania wód opadowych i roztopowych z zanieczyszczanych twardych 
powierzchni komunikacyjnych i przemysłowych w system kanalizacyjny i 
podczyszczania w odstojnikach szlamów i piasku oraz separatorach olejów i substancji 
ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do komunalnej kanalizacji deszczowej. 

§ 31. 
1. W terenach zabudowanych i w miejscach dostępnych dla ludzi należy zapewnić 
dotrzymanie dopuszczalnych poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w sąsiedztwie 
napowietrznych linii średniego napięcia oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich przepisów szczególnych. 
2. W razie odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt należy powiadomić o tym 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a jeżeli nie jest to możliwe - Wójta 
Gminy Dobrzeń Wielki. 
3. W przypadku ustanowienia w obszarze planu terenów i obiektów objętych prawnymi 
formami ochrony przyrody, należy stosować sposoby ich ochrony określone w odpowiednich 
przepisach odrębnych i decyzjach. 

§ 32. 
1. Dopuszcza się na obszarze planu realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem zgodności rodzaju i zakresu 
przedsięwzięcia z: 
1) ustalonym w planie przeznaczeniem terenów i szczegółowymi warunkami ich zabudowy 
i zagospodarowania; 
2) ustalonymi w planie szczegółowymi zakazami i ograniczeniami. 
2. Stwierdzone lub potencjalne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć mogących 
oddziaływać na środowisko, zrealizowanych w obszarze planu, powinno być badane, 
monitorowane i analizowane w zakresie i z częstotliwością wynikającą z przepisów 
szczególnych oraz decyzji administracyjnych; dotyczy to w szczególności oddziaływań na 
wody 
podziemne, powietrze i klimat akustyczny. 

§ 33. 
Ustala się tereny na których obowiązuje nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu, 
normowanych w przepisie szczególnym: 
1) na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - obowiązują 
dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 
2) w przypadku zlokalizowania na terenach usług (U) placówek oświaty i wychowania, 
domów opieki społecznej lub szpitali - obowiązują na nich odpowiednio dopuszczalne 
poziomy hałasu przewidziane dla terenów związanych z czasowym pobytem dzieci i 



młodzieży, terenów domów opieki społecznej i terenów szpitali poza miastem; 
3) na terenach zieleni publicznej (ZP) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
przewidziane dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 
4) na terenach US/ZP, w przypadku wyboru wyłącznie drugiej z dopuszczonych funkcji 
(ZP), obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów 
rekreacyjnowypoczynkowych. 

ROZDZIAŁ 7 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

§ 34. 
1. W granicach planu nie występują obszary i obiekty objęte prawną formą ochrony 
krajobrazu 
kulturowego. 
2. Poza granicami planu, przy północnej granicy terenu nr 1, zlokalizowane jest stanowisko 
archeologiczne nr 6, wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków pod numerem A-618/84 
(cmentarzysko całopalne, kultura łużycka, V okres epoki brązu i okres halsztacki). Z 
powyższego względu istnieje możliwość natrafienia na obiekty archeologiczne na sąsiednich 
terenach, w szczególności na terenach U-1 i MN-1. W razie ujawnienia w czasie robót 
budowlanych i ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie że jest on 
zabytkiem, należy niezwłocznie zawiadomić Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Opolu lub Wójta Gminy Dobrzeń Wielki oraz zabezpieczyć znalezisko i 
wstrzymać 
roboty mogące je uszkodzić - do czasu wydania odpowiednich zarządzeń. 
 

ROZDZIAŁ 8 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ści 

§ 35. 
1. Scaleniem nieruchomości w celu ich ponownego podziału zaleca się objąć tereny 
przeznaczone pod rozbudowę (poszerzenie) dróg publicznych i budowę nowych dróg 
publicznych: KDL i KDD-1 - KDD-7, tereny planowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: MN-1 - MN-11, tereny planowanych usług: U-1, U-2, U-3, tereny zieleni 
urządzonej publicznej ZP, zieleni izolacyjnej ZI, teren usług sportu i rekreacji oraz zieleni 
publicznej US,ZP, teren zabudowy mieszkaniowej albo zieleni publicznej MN/ZP. 
2. Podziały terenów wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać zgodnie z ustaleniami 
rysunku planu, dopuszczalne są korekty nie zmieniające znacząco przebiegu i szerokości 
planowanych dróg, z zachowaniem odpowiednich ustaleń § 36 dla terenów planowanej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-1 - MN-11. 
3. Scalenie i podział terenów o których mowa w ust. 1 należy przeprowadzić z 
uwzględnieniem 
odpowiednich ustaleń działu II planu oraz wymagań zawartych w przepisach szczególnych. 
4. Dopuszcza się dokonywanie podziałów nieruchomości gruntowych także w innych 
miejscach niż wskazano na rysunku planu pod warunkiem zachowania ustalonego w planie 
podstawowego lub dopuszczonego przeznaczenia terenu, dostępu każdej z wydzielonych 
działek do drogi publicznej oraz wyznaczenia granic i rozmiarów nowych działek w sposób 
umożliwiający ich zabudowę i zagospodarowanie zgodne z odpowiednimi warunkami planu i 
przepisów szczególnych. 

§ 36. 
Podział terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-1 - MN-11 na 
działki 
budowlane w sposób inny niż zalecany na rysunku planu wymaga przestrzegania 
następujących zasad: 
1) minimalna powierzchnia działki jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej - 700 m² 
przy szerokości frontu działki min. 18 m, w zabudowie bliźniaczej odpowiednio - min. 
400 m² i 12 m; 
2) niezbędny jest dostęp działki do drogi publicznej i zbiorowych sieci infrastrukturalnych - 
energetycznej oraz wodociągowej i kanalizacyjnej; 



3) kąt położenia bocznych granic działki w stosunku do frontowej granicy działki: nie 
mniejszy niż 60; 
4) podział nie może wywoływać potrzeby zmian ustaleń obowiązujących planu, 
wyszczególnionych w § 5; 
5) wymagana jest zgodność zamierzonego podziału ze szczegółowymi ustaleniami planu 
dotyczącymi terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN oraz z przepisami 
szczególnymi. 
 

DZIAŁ III 
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

ROZDZIAŁ 1 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz ądzania i zagospodarowania 

terenów 
§ 37. 

Do czasu zrealizowania ustaleń planu, tereny nim objęte należy użytkować w dotychczasowy 
sposób - jeżeli to użytkowanie nie jest sprzeczne z przepisami szczególnymi. 
 

ROZDZIAŁ 2 
Stawki procentowe wzrostu warto ści nieruchomo ści 

§ 38. 
1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości, o których mowa w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy - w granicach terenów 
oznaczonych w planie symbolami : 
1) tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN: ….% 
2) tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN-1 do MN-11: 30%, 
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo tereny zieleni publicznej MN/ZP: 
jak tereny MN-1 do MN-11 albo tereny ZP – w zależności od realizowanego ostatecznie 
przeznaczenia: 30%, lub 0%, 
4) tereny zabudowy usługowej - U-1, U-2, U-3, U-4: 30% 
5) tereny usług sportu i rekreacji albo zieleni publicznej US/ZP: 0 %, 
6) tereny obiektów produkcyjno-usługowych, składów i magazynów – P: 30%, 
7) tereny zieleni publicznej – ZP: 0%, 
8) tereny zieleni izolacyjnej – ZI: 0%, 
9) tereny zadrzewień i zakrzewień – ZR: 0%, 
10) tereny wód śródlądowych – WS: 30%, 
11) tereny dróg publicznych – KDL , KDD-1 do KDD- 8: 0%, 
2. W przypadku zbycia terenów stanowiących własność gminy Dobrzeń Wielki nie pobiera 
się 
opłaty o której mowa w ust. 1. 
 

ROZDZIAŁ 3 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 39. 
Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, stanowiącymi zadania własne gminy 
Dobrzeń Wielki, są w granicach planu: 
1) remonty, przebudowa i rozbudowa ulicy Polnej (KDD-1); 
2) budowa dróg gminnych dróg publicznych, oznaczonych w planie symbolami KDD-1 – 
KDD-8; 
3) przebudowa i rozbudowa rozdzielczej i tranzytowej sieci wodociągowej; 
4) budowa sieci i urządzeń kanalizacji komunalnej i deszczowej 
5) urządzenie terenów zieleni publicznej ZP; 
6) budowa, przebudowa i rozbudowa gminnych obiektów sportu i rekreacji na terenie 
US/ZP. 
7) budowa komunalnej kanalizacji telekomunikacyjnej. 



§ 40. 
1. W zakresie objętym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr VI/68/99 Rady Gminy 
Dobrzeń 
Wielki z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chróścice, ogłoszona w dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dn. 
8.09.1999 r. Nr 32 poz.199. 
2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne. 

§ 41. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 
 

§ 42. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na 
stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 43. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr ………../2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia ……….. 2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-2 



Rozstrzygni ęcie 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego Chróścice - 2 w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu 
Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, wobec braku uwag wniesionych do wyłożonego projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrścice -2, nie rozstrzyga w 
zakresie, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr ……….2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia …………2014 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice -2 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 
U. z 12 czerwca 2012 r., poz. 647), w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 , 3 i 3a ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594), ustawy o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240) - Rada Gminy w Dobrzeniu Wielkim, 
przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowiących zadania własne gminy Dobrzeń Wielki w obszarze objętym 
„Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2” : 
1. Inwestycje z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, ujęte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Chróścice - 2, należące do zadań własnych Gminy 
Dobrzeń Wielki obejmują: 
1) budowę i rozbudowę dróg klasy KDL i KDD, o łącznej długości ok. 3300,00 mb; 
2) rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej, o długości łącznej ok. 2800,00 mb; 
3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej, o długości sieci głównej ok. 2800,00 mb; 
4) inwestycje umożliwiające zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej 
w zakresie telekomunikacji, w tym budowa kanalizacji kablowej i sieci 
szerokopasmowych. 
2. Finansowanie inwestycji wymienionych punkcie 1 realizowane będzie zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, poprzez : 
1) środki własne, 
2) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne fundusze rozwojowe’ 
3) kredyty, pożyczki preferencyjne. 
3. Terminy realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 
wymienionych w punkcie 1, ustalane będą według wieloletniego planu inwestycyjnego 
gminy Dobrzeń Wielki. 

 


