
Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Grodków  z organizacjami pozarządowymi oraz  
z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się, stanowiący załącznik do uchwały „Program współpracy Gminy Grodków 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia....................2020 r. 

„Program współpracy Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku” 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszym programie mowa jest o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, 

2) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 

3) programie – należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Grodków z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2021 roku, 

4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, 

5) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowymi poza konkursem ofert, określonym w art. 19a ustawy, 

6) komisji – należy przez to rozumieć komisję konkursową do opiniowania ofert na realizacje zadań 
publicznych. 

2. Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres 
realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację 
programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania 
i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

§ 2. Cele programu 

1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 
lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. 
Służyć temu może wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

2. Cele szczegółowe programu obejmują: 

1) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie Grodków, 

2) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, 

3) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na 
rzecz społeczności lokalnej, 

4) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, 

5) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym 
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie 
prowadzone są przez samorząd gminny. 

§ 3. Zasady współpracy 

Współpraca Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi powinna opierać się na: 

1) zasadach pomocniczości przy suwerenności stron, gdzie organ administracji publicznej, respektuje 
odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego 
definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim 
zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację 
zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie; 
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2) zasadzie partnerstwa, gdzie organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz 
według trybu wynikającego z odrębnych przepisów uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu 
problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywaniu zadań 
publicznych; 

3) zasadzie efektywności, gdzie organy administracji publicznej, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym 
zadań publicznych, dokonują wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, 
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych 
w art. 25 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która oznacza podział 
zadań pomiędzy sektorem publicznych a sektorem obywatelskim, ukierunkowanym na umacnianiu roli 
obywateli, ich wspólnot i organizacji pozarządowych, 

4) zasadzie jawności oraz uczciwej konkurencji, gdzie  zakłada się kształtowanie przejrzystych zasad 
współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach wspierania organizacji pozarządowych. 

§ 4. Zakres przedmiotowy 

Przedmiotem współpracy Gminy Grodków  z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań gminy 
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy. Zasadniczym kryterium jej podjęcia jest prowadzenie przez organizacje 
pozarządowe swojej działalności statutowej na terenie Gminy Grodków bądź na rzecz jej mieszkańców. 

Współpraca ta w szczególności będzie się odbywać w zakresie: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób: 

2) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.), 

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

8) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

9) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

§ 5. Formy współpracy 

1. Współpraca Gminy Grodków z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy 
i pozafinansowy. 

2. Współpraca finansowa następuje poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych związanych 
z przekazywaniem środków finansowych na ich realizację i może mieć formy: 

1) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania tych zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

4. Współpraca pozafinansowa może odbywać się poprzez: 

1) zlecanie do realizacji zadań publicznych, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji publicznej 
i organizacje w celu ich zharmonizowania, 

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

3) tworzenie w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym lub inicjatywnym, 
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4) udzielanie wsparcia technicznego poprzez nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, lokali, sal 
konferencyjnych, obiektów sportowych oraz niezbędnego sprzętu w celu realizacji zadań statutowych 
organizacji pozarządowych, 

5) bieżąca wymiana informacji między Gminą Grodków a organizacjami pozarządowymi, 

6) doradztwo i udzielanie przez samorząd gminy pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, np. 
w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, 

7) działalność informacyjną w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń, poradnictwa, publikacji dla 
organizacji pozarządowych, 

8) organizowanie spotkań, konferencji w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji 
pozarządowych. 

§ 6. Priorytetowe zadania publiczne 

Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy Grodków w zakresie: 

1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych rodzin i osób: 

- Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B z 30 miejscami dla osób 
przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie 
Gminy Grodków, wraz z przebudową i wyposażeniem budynku po byłym gimnazjum w Grodkowie; 

2) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.): 

- Świadczenie usług  opiekuńczo-medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi 
w miejscu ich przebywania. 

3) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: 

- Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo 
kulturowe wśród dzieci i młodzieży 

4) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

- Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

5) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

6) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

- Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

- Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi. 

7) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

- Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu 
życia; 

- Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

- Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży, 

- Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, 

- Wspieranie grup abstynenckich w zakresie realizacji ich celów statutowych. 

8) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami: 

- Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich. 
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9) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

- Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów. 

§ 7. Okres realizacji programu 

Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§ 8. Sposób realizacji programu 

1. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych 
konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Grodkowa, na zasadach określonych w ustawie oraz innych 
trybach w niej określonych. 

2. Podmiotami realizującymi postanowienia Programu są: 

1) Rada Miejska w Grodkowie, 

2) Burmistrz Grodkowa, 

3) Organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Grodków. 

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

1. Na realizację programu Gmina Grodków planuje przeznaczyć w 2021 roku środki finansowe 
w wysokości 1.218.400,00 zł. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu i wynikających z tego zadań publicznych 
zleconych organizacjom pozarządowym, określona zostanie w załączniku do uchwały budżetowej na 2021 rok. 

§ 10. Sposób oceny realizacji programu 

1. Burmistrz Grodkowa w terminie wskazanym przez ustawę przedłoży Radzie Miejskiej w Grodkowie 
sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. 

2. Do oceny realizacji programu wskaźnikami są informacje dotyczące: 

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

2) liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, 

3) liczby ofert złożonych w trybie pozakonkursowym, 

4) liczby umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

5) wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych na 
realizację zadań publicznych. 

§ 11. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

1. Program został opracowany na podstawie planowanych przez Gminę Grodków zadań publicznych do 
realizacji w trybie ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożyły propozycje realizacji 
zadań publicznych w 2021 r. 

2. Konsultacje programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale nr II/6/10 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowym i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

3. Protokół z przeprowadzonych konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka: 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

§ 12. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

1. Komisja powoływana jest zarządzeniem Burmistrza Grodkowa. 

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby wskazane przez 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób 
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wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy, 

biorące  udział  w konkursie. 

3. Komisja ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena 
merytoryczna polega na: 

1) ocenie jakości, możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta, 

2) ocenie przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, sprawdzeniu jej pod względem rachunkowym, 

3) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym 
zadania, harmonogramem i kosztorysem. 

4. Dla każdej ocenianej oferty komisja sporządza kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół, który przedkładany jest Burmistrzowi Grodkowa. 

6. Burmistrz Grodkowa dokonuje rozstrzygnięcie konkursu w formie zarządzenia, które zostaje ogłoszone 
zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok 

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                      
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), Rada Miejska                                      
w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 
Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Grodków na 2021 rok 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Grodków na 2021 rok, zwany dalej Programem, obejmuje lokalną strategię 
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. 

Głównym celem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających 
z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie 
poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Grodków oraz prowadzenie skoordynowanych działań 
profilaktycznych i terapeutycznych. 

Zawarte w niniejszym Programie ustalenia wyznaczają także zakres i sposób realizacji innych zadań 
własnych gminy, związanych z problematyką uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych  oraz 
przeciwdziałaniem przemocy. 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy                                 
o samorządzie gminnym, a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z ustawy                                        
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii. Program w swej konstrukcji merytorycznej jest 
zgodny z założeniami  Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Strategią Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Grodków. Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Program powinien stanowić najlepiej dostosowaną do 
warunków lokalnych odpowiedź na problemy związane z piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków, 
z uwzględnieniem jego środowiskowej specyfiki. W związku z powyższym działania zawarte w Programie 
oraz sposoby ich realizacji są dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości prowadzenia określonych 
form pracy, w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. 

1. Diagnoza problemów alkoholowych. 

 W 2018 r. wśród mieszkańców Gminy Grodków została przeprowadzona diagnoza lokalnych zagrożeń 
społecznych. Diagnoza wskazuje rodzaj oraz skalę występowania określonych problemów społecznych. 
Wśród grupy reprezentatywnej znaleźli się: dorośli – kobiety i mężczyźni, uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. 

Respondenci zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii dotyczącej stopnia występowania 
poszczególnych zagrożeń społecznych, które są lub mogą być obecne na terenie naszej gminy. Największe 
problemy mieszkańcy gminy wskazują te związane z alkoholizmem, narkomanią, kryzysami rodzinnymi orz 
zanieczyszczeniem środowiska. Alkoholizm oraz narkomania zostały wskazane jako problem bardzo 
poważny przez kolejno 22% i 18% badanych. Z kolei kryzysy rodzinne oraz zanieczyszczenie środowiska to 
bardzo poważne problemy dla 18%  i 15%. Zjawiska alkoholizmu, kryzysu rodzinnego oraz narkomanii są 
często ze sobą powiązane a nawet wynikają jedno z drugiego, np. konsekwencją alkoholizmu są trudne 
relacje rodzinne oraz odwrotnie. Często także ludzie w ciężkich sytuacjach rodzinnych, z poczucia 
bezsilności, bezradności, obniżonej samooceny sięgają po alkohol. Nadużywanie alkoholu wywiera 
negatywny wpływ na wiele dziedzin życia osoby uzależnionej, jak również jej otoczenia. Dotyka członków 
rodziny, wpływa na funkcjonowanie lokalnej społeczności i często jest przyczyną przemocy i cierpienia. 
Alkoholizm jest jednym z najczęściej występujących problemów społecznych w naszym kraju. Jedno  
z pytań ankietowych dotyczyło wieku, w jakim powinno się mieć możliwość zakupu napojów 
alkoholowych. 56% respondentów uznało, że należy podnieść granice wieku, od którego ma się prawo do 
zakupu alkoholu do 22 lat, jest to większość badanych. Możliwość kupna alkoholu od 18 roku życia popiera 
42% osób biorących udział w badaniu ale pozostała 2% ankietowanych uznało, że nawet osoby mające 
skończone zaledwie 16 lat powinni mieć legalny i swobodny dostęp do alkoholu. Spożywanie alkoholu 
może być powiązane z agresywnym zachowaniem, które ujawnia się w życiu społecznym w postaci bójek, 
awantur, pobić i stosowania wulgaryzmów. Dlatego respondentów poproszono o określenie, jak osoby 
pijące alkohol wpływają na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  54% ankietowanych 
stwierdziło, że osoby pijące alkohol w ich miejscu zamieszkania stanowią zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa. 28% badanych uznało, że osoby nadużywające alkoholu mogą stanowić zagrożenie dla 
innych i wpływają na zmniejszenie się poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 18%  nie ma zdania 
na ten temat. Następnie mieszkańcy zostali zapytani o powody, jakie kierują osobami sięgającymi po 
alkohol. Wśród powodów spożywania alkoholu najwięcej osób, bo aż  36% ankietowanych, wskazało chęć 
wyluzowania się. Z kolei według 27% jest to chęć zapicia problemów, co może oznaczać, że zdaniem dużej 
grupy ankietowanych alkohol jest spożywany ze względu na jego wpływ na świadomość i postrzeganie 
otaczającej rzeczywistości. 18% respondentów uznało, że najczęstszym powodem jest brak możliwości  
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spędzania czasu w inny sposób. 6% stwierdziło, że najczęściej jest to presja ze strony znajomych. W grupie, 
w której przeważająca liczba osób pije alkohol, łatwiej poddać się ich namowom, zwłaszcza jeśli są to nasi  
przyjaciele lub dobrzy znajomi. 2% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

 Kolejnym blokiem tematycznym  były pytania związane z problemem alkoholowym, skierowane do 
młodzieży szkolnej. W pierwszym pytaniu uczniowie oceniali prawdziwość zdania: „Alkohol w piwie jest 
inny i mnij groźny niż w wódce”. 69% zdaje sobie sprawę z tego, że alkohol bez różnicy na procent jego 
zawartości jest tą samą substancją, wywołującą takie same skutki, jednak według pozostałych 31% jest 
zupełnie inaczej i nie uważają piwa  oraz alkoholu w nim zawartego za taki sam, jak na przykład w wódce. 
Co interesujące, w badaniach ogólnopolskich, odsetek osób uznających powyższe zdanie za prawdziwe 
wzrasta wraz z wiekiem. Kolejnym pytaniem było w jakiej sytuacji pierwszy raz próbowałeś alkohol? 
Najczęściej inicjacja alkoholowa wśród uczniów miała miejsce w domu, takiej odpowiedzi udzieliło 46% 
badanych. Kolejna grupa uczniów skazała, iż miało to miejsce podczas wakacji – 34%. Wiąże się to na 
pewno z mniejszą kontrolą młodzieży w czasie wakacji, dużą ilością czasu wolnego oraz łatwym dostępem 
do alkoholu (dom). Nieco mniej wskazało jako taką sytuację pobyt w szkole lub w pubie czy na dyskotece. 
W dalszej kolejności młodzież odpowiadała na pytanie dotyczące tego, czy ktoś namówił ich do próbowania 
alkoholu.                             W przypadku inicjacji alkoholowej większość respondentów – 82% uczniów 
twierdzi, że należała ona do nich samych. 7% wskazuje, że spróbowało alkoholu za namową kolegów lub 
koleżanek a 5% za namową rodziny. Nieliczni, bo 3% zrobili to pod wpływem nieznajomych  lub nowo 
poznanych znajomych. Kolejne pytanie dotyczyło częstotliwości picia alkoholu. Wśród ogółu badanej 
młodzieży najwięcej, ponieważ aż 31% przyznaje, że pije alkohol parę razy w roku. 7% uczniów spożywa  
napoje alkoholowe raz w miesiącu, 2% kilka razy  w miesiącu. Tyle samo przyznaje, że ma to miejsce raz 
na tydzień. 1% twierdzi, że zdarza się to kilka razy w tygodniu. Ankietowanym zadano też pytanie o to, czy 
kupowali kiedykolwiek alkohol samodzielnie. W grupie uczniów objętych badaniem4% przyznało, że 
zdarzyło się to ponad 20 razy. 5% stwierdziło, że było to 1-2 razy, 3% - od 3 do 5 razy, 2% badanych 
odpowiedziało, że 6-10 razy. Znając rolę rodziny w kształtowaniu postaw młodego pokolenia uznano, że 
opiekunowie mają istotny wpływ na kształtowanie opinii oraz postaw młodych ludzi względem substancji 
psychoaktywnych. W ankiecie skierowanej do uczniów postanowiono zapytać ich o reakcje rodziców, na 
powrót dziecka do domu pod wpływem alkoholu (jeśli taka sytuacja miała miejsce). Zdecydowana 
większość badanej młodzieży zadeklarowała, że taka sytuacja, w której pojawili się w domu wstanie 
upojenia alkoholowego, nie miała miejsca. Niepokojący jednak może być znaczny odsetek rodziców, 
opiekunów, którzy zorientowali się, iż ich dzieci znajdują się pod wpływem alkoholu – 15% lub nie podjęli 
reakcji – 4%. Stan upojenia alkoholowego jest bardzo łatwy do rozpoznania i ciężko nie zauważyć jego 
pieczy rodzicielskiej lub niepewność w zakresie kompetencji wychowawczych. Inna ewentualność, to 
znaczne przyzwolenie społeczne na nadużywanie alkoholu przez nieletnich, wskazujące na brak 
wystarczającej świadomości konsekwencji takich zachowań. 

2. Diagnoza problemów związanych z narkotykami. 

  

W 2018 r. wśród mieszkańców Gminy Grodków została przeprowadzona diagnoza lokalnych zagrożeń 
społecznych. Diagnoza opisuje zarówno rodzaj, jak i skalę występowania określonych problemów 
społecznych, m.in. problemów związanych z narkotykami. Wśród grupy reprezentatywnej znaleźli się: 
dorośli – kobiety i mężczyźni, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz sprzedawcy napojów 
alkoholowych. 

Pierwszym pytaniem, które zostało zadane dorosłym mieszkańcom naszej gminy, dotyczącym 
narkotyków, było pytanie o to, czy w najbliższym otoczeniu mieszkańców są osoby, które zażywają 
narkotyki. 15% biorących udział w badaniu odpowiedziało, że zna powyżej110 osób zażywających 
narkotyki, 5% stwierdziło, że w najbliższym otoczeniu znajduje się około 10 takich osób, natomiast 17% 
ankietowanych zna maksymalnie 5 takich osób. 14% uznało, że zna jedna osobę zażywającą tego rodzaju 
substancje, natomiast 48% nie zna nikogo, kogo dotyczyłby ten problem. Następnie interesowało nas, jak 
mieszkańcy postrzegają dostęp do narkotyków na terenie Gminy Grodków. 40 % respondentów uważa, że 
nabycie środków odurzających jest raczej łatwe i nie wymaga to dużego wysiłku, a 19% stwierdza, że jest 
ono łatwe i właściwie każdy może je nabyć. 4% odpowiedziało, że według nich jest to raczej trudne i bardzo 
trudne. Według 3% ankietowanych nabycie tego rodzaju substancji na terenie gminy jest trudne i wymaga 
wysiłku. Pozostałe 35% ankietowanych nie posiada żadnej wiedzy dotyczącej dostępności narkotyków. 

Id: 1447047E-76BA-446D-BF1A-9CD74B5DF121. projekt Strona 3



Z powyższych danych wynika, że dostęp do narkotyków na terenie Gminy Grodków nie jest zbyt trudny, 
a wśród najbliższego otoczenia osób biorących udział w badaniu jest dość duża liczba osób, które zażywają 
tego rodzaju środki. Pomimo tego, aż 48% respondentów  uznało, że nie zna takich osób. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy badani mają wiedzę dotyczącą tego, gdzie mogą nabyć środki 
odurzające. Okazuje się, że 33% badanych wie, gdzie można je nabyć, natomiast wiedzy na ten temat 
nie ma 67% ankietowanych. Biorąc pod uwagę powyższe dane można uznać, że odpowiedzi na pytanie 
dotyczące możliwości nabycia narkotyków są nieco niższe niż w rzeczywistości. Może to wynikać z faktu, 
iż dla większości osób, pomimo tego, iż jest to ankieta anonimowa, jednak pytanie to jest krepujące 
i dlatego odpowiedzi na nie, nie we wszystkich przypadkach były zgodne z prawdą. 

Na pytanie dotyczące tego, czy osoby biorące udział w badaniu kiedykolwiek zażywały środki odurzające 
powszechnie uznawane za narkotyki 7% udzieliło odpowiedzi twierdzącej. 93% dorosłych mieszkańców 
utrzymuje, iż nigdy nie zdarzyło im się zażywać narkotyków. Ostatnie z części pytań dotyczącej 
narkotyków dotyczyła tego, czy badane osoby były kiedykolwiek w pracy pod wpływem środków 
odurzających. 5% badanych przyznało, że zdarzyło im się przyjść do pracy będąc pod wpływem alkoholu 
bądź narkotyków, z kolei 95% stwierdziło, że taka sytuacja w ich życiu nigdy nie miała miejsca. 

Kolejne zagadnienie dotyczyło styczności młodych ludzi z narkotykami. Zapytano                         
o kontakty z osobami rozprowadzającymi narkotyki. 72% respondentów nie miało nigdy okazji spotkać 
takich osób lub nie wiedzą, że osoby te zajmują się dystrybucją środków odurzających. 4% badanej 
młodzieży twierdzi, że zna takie osoby w szkole, a aż 15% poza nią. 9% zna osoby, które „dealują” zarówno 
w szkole jak i poza nią. Te dane są bardzo niepokojące. Spora część ankietowanych zarówno w szkole jak 
i poza nią może podjąć potencjalny kontakt z kimś, kto może ją zaopatrzyć w narkotyki. Kolejne pytanie 
dotyczyło osobistego kontaktu młodzieży                      z narkotykami. 96% ankietowanych uczniów 
przyznaje, że nigdy nie mieli bezpośredniej styczności z tego rodzaju substancjami. Jednak 4% 
ankietowanych przyznało się, że ma za sobą kontakt z substancja uznawaną za narkotyk. Ponieważ 
narkotyki są substancjami o mniejszej dostępności niż alkohol czy wyroby tytoniowe, mniejsza jest też 
liczba ich konsumentów. Taki wynik nie jest jednak optymistyczny, bo pomimo rozpowszechniania 
programów profilaktycznych okazuje się, że młodzież sięga jednak po narkotyki, zakładając, że doskonale 
zna konsekwencje ich zażywania. Na kolejne pytanie odpowiedzieli tylko ci uczniowie, którzy 
w poprzednim pytaniu przyznali się do tego, że zdarzyło im się  zażyć substancje uznawane za narkotyki. 
W tym pytaniu 71% badanej młodzieży oświadczyła, że nie pamięta wieku, w którym rozpoczęli zażywanie 
substancji psychoaktywnych. Kolejna, co do wielkości grupa – 14% określiła, że narkotyków po raz 
pierwszy spróbowali przed 13 rokiem życia, a 7% zrobiło to przed  9 rokiem życia. Następne pytanie 
dotyczyło sytuacji, w jakiej po raz pierwszy zażywali oni narkotyki. Najczęstszym miejscem inicjacji były 
wakacje – 34% oraz szkoła, również tutaj, na tę właśnie okoliczność wskazało bardzo dużo badanych – 
30%. Z kolei, 14% badanych stwierdziło, że mógłby mieć dostęp do  narkotyków w domu. Co dziesiąty 
uczeń wskazywał na wagary, a pozostali respondenci wybierali odpowiedź: w pubie- 7% albo na dyskotece 
– 4%. W większości motywem sięgnięcia młodych ludzi po narkotyki była chęć spróbowania - 62%. 
19%twierdzi, że to koledzy namówili ich do spróbowania tych substancji, również 10% młodzieży 
wskazywało jako inicjatora nowo poznanych znajomych oraz osoby, których wcześniej nie zali. Kolejne 
pytanie miało na celu sprawdzenie, jakie narkotyki są zazwyczaj zażywane przez respondentów. Największa 
grupa uczniów przyznaje się do zażywania marihuany, stanowi ona 15%wszystkich badanych, którzy 
zażywali kiedykolwiek narkotyki. 5% próbowało kokainę, 10% ma doświadczenie z amfetaminą a 2% 
z ekstazy. Heroinę próbowało kiedykolwiek w życiu 3% badanych, 5% wskazało na dopalacze. 24% 
badanych uczniów uznało, że zażywali oni inne narkotyki niż te, które zostały wymienione w ankiecie. 
Następnie zapytano osoby, które przyznają się do zażywania substancji psychotropowych, jak często to 
robią. Kontakty uczniów z narkotykami najczęściej miały charakter epizodyczny, na te odpowiedź wskazało 
55% badanych. 13% uznało, że zdarza się to kilka razy w roku, natomiast niepokoić musi fakt, że aż 12% 
uczniów, którzy przyznali się, że zażywają narkotyki, twierdzi, iż robi to raz lub kilka razy w tygodniu, 
a kolejne 20% codziennie. Następnie zapytano te osoby, które przyznają się do zażywania substancji 
psychotropowych, jak długo to robią. 67% odpowiedziało, że już nie zażywa narkotyków, jednak 
odpowiednio 10% uznało, że robi to od ponad 3 lat, ponad rok lub poniżej roku. Wydaje się, że dla sporej 
części ankietowanej młodzieży zażywanie narkotyków przestało być eksperymentem. Szczególnie 
niepokojące jest to, że nie są t osoby pełnoletnie.  Kolejne pytanie dotyczyło gotowości młodzieży i ich 
chęci do spróbowania narkotyków i odpowiedzi na nie udzielili wszyscy badani uczniowie. Jedynie 10% 
ankietowanych uznało, że gdyby zdarzyła się okazja do spróbowana narkotyku, to skorzystaliby z niej. 
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Zdecydowana większość wyraziła brak zainteresowania możliwością skorzystania z narkotyków, gdyby 
taka się przytrafiła. 

3. Podsumowania i wnioski. 

Młodzi mieszkańcy Gminy Grodków postrzegają problemy przed jakimi stoi lokalna społeczność w niżej 
wskazany sposób. 

1) Wolny czas młodzież wykorzystuje głównie na aktywność towarzyską. Wysoko plasuje się również 
korzystanie z komputera a w dalszej kolejności uprawianie sportu. 

2) 26% badanych spędza przy komputerze 3-5 godzin dziennie, a 17% ponad 5 godzin, co może być 
przyczyną do niepokoju. Wskazuje to, że warto wspierać młodych ludzi  w możliwie jak najbardziej 
zrównoważonym wykorzystaniu komputerów i Internetu. Wskazane jest również podjęcie działań 
profilaktycznych w tym obszarze. Szczególnie, że spora część badanych – 48% deklaruje doświadczenia 
przemocy w Internecie. To dodatkowo wzmacnia rekomendację o prowadzeniu działań na rzecz 
bezpiecznego korzystania z sieci. 

3) Problem przemocy jest obecnie tylko w świecie wirtualnym. Pewna część uczniów deklaruje brak poczucia 
bezpieczeństwa w szkole. Jednak 83% badanych czuje się w nich zdecydowanie bezpiecznie. 13% z nich 
wskazuje, że przemoc w ich szkołach to niemal codzienność, a 12% przyznało, że zostało w szkole pobite. 
Ponad 16%respondentów była zmuszana przez rówieśników do zrobienia czegoś, na co nie mieli ochoty. 
Wskazuje to na istnienie problemu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zajęcia profilaktyczne w tej 
dziedzinie prowadzone są często, jednak nie przynoszą oczekiwanych skutków. Warto zastanowić się nad 
innymi metodami zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i spokoju w szkołach. 

4) Badana młodzież darzy dorosłych zaufaniem, w tym nauczycieli, o czym świadczy fakt, że w przypadku 
zaobserwowania negatywnych, agresywnych zachowań, spory odsetek zwróciłby się właśnie do nich 
o pomoc. 

5) Relacje w domu badani określają zazwyczaj jako bardzo dobre i dobre, większa część rodziców badanych 
uczniów radzi sonie z wychowaniem dzieci bez uciekania się do stosowania kar. Niemal połowa rodziców 
ogranicza się do różnego rodzaju zakazów. 

6) Ofiarami przemocy fizycznej pada w domu około 9% młodych ludzi. Pomimo wielu kampanii społecznych 
przemoc wobec dzieci wciąż istnieje. 

7) Deficyt w kontaktach z rodzicami w 17% dotyczył możliwości przeprowadzenia szczerych rozmów, 
spędzania czasu razem oraz więcej wzajemnego zrozumienia. 29% uznało relacje za wystraczająco dobre. 

8) Pod względem teoretycznej znajomość alkoholu oraz skutków jego nadużywania młodzi mieszkańcy 
wykazują sporą wiedzę, co może wynikać z ilości zajęć profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach. 
Mimo to jednak aż 36% uczniów określiło jako prawdziwe zdanie: „Alkohol w piwie jest inny i mniej 
groźny niż w wódce”. 

9) Mimo sporej wiedzy teoretycznej, alkohol jest obecny w środowisku młodzieży. 77% uczniów zna takie 
osoby, które spożywają alkohol, a 25% badanych twierdzi, że pije niemal większość ich znajomych. 

10) Największa liczba badanych pierwszy raz napiła się alkoholu na wakacjach, tak twierdzi 42% badanych. 
Alkohol po raz pierwszy bardzo często jest również pity w domach. Ponadto 20% rodziców 
nie zorientowało się, że ich dziecko wróciło do domu nietrzeźwe, a blisko 4% nie zareagowało na ten fakt. 
Potwierdza to tezę, że brak kontroli i dostęp do alkoholu jest największym czynnikiem ryzyka; 

11) 28% uczniów biorących w badaniu paliło papierosy, a 32% uważa, że jest to modne. Podobnie jak 
w przypadku alkoholu, młodzież wskazuje na łatwość samodzielnego zakupu wyrobów tytoniowych oraz 
sama wykazuje zainteresowanie spróbowaniem papierosów. 

12) Tak wysokie wartości spożytego alkoholu czy papierosów nakazują czujność pod kątem przestrzegania 
zasad związanych z niesprzedawaniem obu tych kategorii produktów nieletnim. 

13) 74% badanej młodzieży oświadczyło, że nie zna osób, które rozprowadzają narkotyki. 6% deklaruje, że 
takie osoby znajdują się w środowisku szkolnym. 8% badanych deklaruje, że ma za sobą pierwszy kontakt 
z narkotykami. Jej używanie deklaruje 58% ankietowanej młodzieży, która kiedykolwiek próbowała 
używek. 
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14) Dostęp do narkotyków, zmniejszony zakres kontroli a także panujące wśród młodzieży przekonanie 
o braku szkodliwości używana marihuany są największymi czynnikami ryzyka. Ponadto młodzież w 54% 
nie została namówiona do spróbowania narkotyków,                         a sama wyraziła zainteresowanie. 

15) Pomimo działań Gminy w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, 
programów, warsztatów profilaktycznych, dotyczących spożywania                       i nadużywania alkoholu, 
wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiających się na negatywnym wpływie na 
zdrowie osób zażywających je w młodym wieku. 

16) Na podstawie dokonanej diagnozy należałoby także wdrożyć do szkół zajęcia dodatkowe, na które 
wskazuje młodzież, a które są zgodne z jej zainteresowaniami. Odwrócenie uwagi od substancji 
psychoaktywnych i promowanie zdrowego stylu życia z pewnością są częścią profilaktyki. 

4. Rynek napojów alkoholowych. 

Tabela nr 1 przedstawia liczbę zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych. 

Rodzaj zezwolenia 2017 2018 2019 
 
Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 
142 

 
142 

 
139 

 
Liczba obowiązujących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 
29 

 
23 

 
24 

ogółem 171 165 163 

Z tabeli wyraźnie wynika, że ilość ważnych zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów 
alkoholowych nieznacznie maleje. 

5. Instytucje oraz organizacje, które wspomagają oraz realizują zadania z zakresu     

profilaktyki  i rozwiązywania problemów uzależnień. 

1) Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych działa przy Urzędzie Miejskim 
w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29. Jest organem kolegialnym, który inicjuje                    i monitoruje 
działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest 
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie 
działań w  związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększenie zdolności osób do 
radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają na celu wsparcie 
osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych 
sytuacjach życiowych.  Na komisji spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do 
zmotywowania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Procedurę 
zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które 
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 
uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku 
publicznego. 

Uruchamiając procedurę należy złożyć wniosek do Gminnej Komisji RozwiązywaniaProblemów 
Alkoholowych w Grodkowie.  W takim wniosku należy wskazać występowanie dwóch wymaganych 
prawem przesłanek: uzależnienia od alkoholu oraz chociaż jednej z przesłanek o charakterze 
społecznym wskazanych wyżej. Gminna Komisja rozpatruje wniosek pod kątem jego zasadności, 
zaprasza na spotkanie, na którym członkowie starają się zmotywować osobę do podjęcia leczenia 
odwykowego, wskazując placówki i formy pomocy. Gminna Komisja monitoruje, czy osoba 
uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Gminna Komisja kieruje sprawę 
do Sądu Rejonowego w Nysie, jeśli ustali występowanie wskazanych wyżej przesłanek i gdy osoba 
uzależniona nie wyrazi zgody na podjęcie leczenia dobrowolnego. Na etapie postępowanie przed sądem, 
sąd kieruje daną osobę na badanie przez biegłych: lekarza psychiatrę i psychologa albo lekarza 
psychiatrę i specjalistę psychoterapii uzależnień, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Opinia musi być wydana wspólnie przez te dwie 
osoby. Sąd na podstawie zebranych dowodów, w tym opinii biegłych wydaje postanowienie 
o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w poradni lub w ośrodku stacjonarnym. Zobowiązanie do 
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leczenia odwykowego trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu. Postanowienie 
o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym i nie nosi charakteru 
„wyroku sądowego" sankcji karnej. To znaczy, że w sprawie leczenia odwykowego, mimo 
zobowiązania, nie można zastosować prawnie żadnej kary (np. kary pozbawienia wolności). Funkcja 
społeczna instytucji zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na instytucjonalnym 
motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie 
„przymusu prawnego" nie ma możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania zobowiązanego 
w zakładzie leczniczym wbrew jego woli. Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest 
uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta. Oczekiwanym efektem terapii uzależnienia od alkoholu jest trwałe 
zatrzymanie spożywania alkoholu, uzyskanie świadomości choroby, uzyskanie wglądu w mechanizmy 
choroby, dzięki któremu może on nauczyć się unikania powrotu do picia w przyszłości. 

Tabela nr 2 przedstawia statystyczną działalność GKRPA. 

Rodzaj działania 2017 2018 2019 

Liczba rozpatrzonych wniosków o wydanie zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu oraz wydanych opinii 

27 16 9 

Liczba złożonych wniosków o leczenie odwykowe 82 55 49 

Liczba wysłanych wezwań na posiedzenie komisji 277 263 263 

Liczba przeprowadzonych rozmów  83 82 88 
Liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do 
leczenia odwykowego 

16 5 7 

2) Zespół Interdyscyplinarny. 

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem 
wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz 
towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu 
przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który działa przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Grodkowie to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia 
pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie                            i dotkniętym 
problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem 
głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  
i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

4) współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie, 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy, 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów 
tych działań. 
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Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania                             
w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone 
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących 
w indywidualnych przypadkach. 

Tabela nr  3 przedstawia ilość prowadzonych „Niebieskich Kart”. 

Rok 2017 2018 2019 
Ilość 45 38 24 

3) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu                                               
i współuzależnionych oraz dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, który działa                       
w każdy wtorek, w budynku użyteczności publicznej w Grodkowie przy ul. Elsnera 15. 

W ramach pracy Punktu osobom potrzebującym udzielane są porady prawne, wsparcie oraz 
wskazanie możliwości do samodzielnego podejmowania decyzji, radzenia sobie                                      
z problemem i jego rozwiązaniem. 

Tabela nr 4 przedstawia formy udzielanej pomocy w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. 

Formy udzielanej pomocy 2017 2018 2019 
Ilość zanotowanych spraw, w tym związanych z: 76 57 75 
nadużywaniem alkoholu 10 38 17 
przemocą 3 5 8 
alimentacją 16 26 15 
eksmisją 1 1 3 
rozwodem 8 18 13 
problemami opiekuńczo-wychowawczymi 2 4 6 

4) Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób potrzebujących pomocy psychologicznej, który działa 
w każdy poniedziałek budynku użyteczności publicznej w Grodkowie przy                            ul. Elsnera 15. 
W Punkcie udzielana jest pomoc psychologiczna, poprzez udzielanie wsparcia emocjonalnego oraz 
motywowania do zmiany postaw i zachowań w sytuacjach kryzysowych.  

5) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholi i Współuzależnienia „DORMED”, która działa 
w Grodkowie przy ul. Słowackiego 5, 49-200 Grodków, tel. 664 921 615, czynna                              
w poniedziałki w godz. 8.00 – 20.00, środy w godz. 8.00 – 15.00 oraz czwartki w godz. 8.00 – 20.00. 
W ramach działania poradni powadzona jest terapia indywidualna i grupowa                               z osobami 
uzależnionymi, terapia z osobami współuzależnionymi oraz DDA. 

Tabela nr 4 przedstawia dane dotyczące wykonywania usług zdrowotnych. 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 
Ilość wykonanych usług zdrowotnych  1445 h 1478 h 1438 h 
Sesje diagnostyczne 65 h 99 h 141 h 
Terapia indywidualna 1141 h 1157 h 1051 h 
Terapia grupowa ogółem: 171 h 150 h 162 h 
- dla uzależnionych 171 h 150 h 162 h 
- dla współuzależnionych 0 0 0 
DDA 68 h 72 h 84 h 

6)     Stowarzyszenie Abstynenckie „Nowe Życie”, przy którym działa grupa samopomocowa „AA”, gdzie 
odbywają się mityngi dla osób z problemem alkoholowym, ul.  Elsnera 15,                         49-200 
Grodków, czynne w każdą niedzielę od godz. 19.00. 

7) Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 13, 49-200 Grodków, który zajmuje się m.in. udzielaniem 
pomocy osobom samotnie gospodarującym jak i rodzinom. Pomoc jest udzielana w formie finansowej, tj. 
wszelkiego rodzaju świadczenia, jak i pozafinansowej – praca socjalna. Pomoc pieniężna udzielana jest, 
gdy spełnione jest kryterium dochodowe oraz występują przesłanki określone przepisami prawa. 

Tabela nr 5 przedstawia skalę udzielanej pomocy materialnej z OPS w Grodkowie. 

Rodzaj udzielanej pomocy 2017 2018 2019 
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Ogólna liczba rodzin korzystających                            z 
pomocy materialnej  

 
310 

 
263 

 
234 

 
Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej 
objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub 
nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z 
członków rodzin 

 
65 

 
74 

 
56 

 
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na 
pomoc rodzinom z problemem uzależnienia 

 
317.346,00,- 

 
300.330,00,- 

 
295.102,00,- 

8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Kasztanowa 3, 49-200 Grodków, gdzie udzielana jest pomoc 
dzieciom przedszkolnym, uczniom szkół podstawowych                                                   
i ponadgimnazjalnych, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Oferuje pomoc 
w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, doradztwa zawodowego, 
psychoprofilaktyki, psychoedukacji, terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Poradnia 
udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej  dzieciom                                      i młodzieży 
uczęszczającym do przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek mających siedzibę na terenie gminy 
Grodków. 

9) Komisariat Policji ul. Sportowa 4, 49-200 Grodków. Policja jest instytucją, której głównym zadaniem jest 
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działania prewencyjne Policji polegają na zapobieganiu 
i nie dopuszczaniu do naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz  wykrywanie przestępstw 
i wykroczeń, ale też ściganie ich sprawców, czyli podejmowanie takich czynności, które w końcowym 
efekcie doprowadzą do zastosowania wobec sprawcy właściwych środków represji. Policja w ramach 
swoich zadań prowadzi procedurę „Niebieskiej Karty”, przeprowadza postępowanie przygotowawcze 
w sprawach                 o ściganie za czyny kwalifikowane jako znęcanie się fizyczne i moralne. 
Funkcjonariusze policji zwracają szczególną uwagę na sprzedaż  i spożywanie alkoholu  nieletnim, oraz 
spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych.  

Tabela nr 6 przedstawia nietrzeźwość w miejscach publicznych wg statystyk KP                        
w Grodkowie. 

2017 2018 2019  
Liczba zatrzymań osób nietrzeźwych w celu wytrzeźwienia 
w pomieszczeniach policyjnych 

83 88 93 

10) Straż Miejska ul. Warszawska 44/9, 49-200 Grodków, realizuje zadania związane m.in.                
z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, doprowadzaniem osób nietrzeźwych do izby 
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia 
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają 
życiu i zdrowiu innych osób, informowaniem społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 
inicjowaniem i uczestniczeniem w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałaniem w tym zakresie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi. Funkcjonariusze straży miejskiej zwracają także uwagę na 
sprzedaż  i spożywanie alkoholu  nieletnim, oraz spożywanie napojów alkoholowych  w miejscach 
publicznych.  

6. Cele główny Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

Celem głównym jest ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych skutków, wynikających                   
z nadużywania napojów alkoholowych, używania innych substancji psychoaktywnych, uzależnień 
behawioralnych oraz przemocy w rodzinie, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości 
mieszkańców Gminy Grodków oraz prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

7. Cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
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Cel strategiczny wynika z przyjętych celów szczegółowych. Dla ich określenia,                                    
w niniejszym programie wykorzystano zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020, 
przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492): 

1) Działania informacyjne i edukacja zdrowotna (2.1.1. i 3.1.1.): 

a) Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód  wynikających ze 
spożywania alkoholu oraz palenia wyrobów tytoniowych, używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych i NSP. 

b) Upowszechnianie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie                               i możliwości 
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności                                    z problemem 
alkoholowym. 

c) Upowszechnianie informacji, na temat dostępu do działań profilaktycznych, pomocowych i placówek 
leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji 
psychotropowych, NSP oraz ich rodzin. 

2) Szkolenie kadr (2.2 i 3.1.2.): 

a) Promowanie i wspieranie podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z używania alkoholu, w tym 
w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. 

b) Podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań 
profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji psychotropowych 
i NSP. 

3) Skuteczne egzekwowanie przepisów prawa (3.1.3): 

a) Działania służb oraz innych podmiotów i osób mających na celu zmniejszenie dostępu osób nieletnich do 
alkoholu, poprzez szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, kontrole punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

4) Profilaktyka uniwersalna  prowadzona w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy 
w rodzinie, używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP, skierowane do dzieci, 
młodzieży i dorosłych (2.3.1. i 3.2.1.):  

a) Upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uniwersalnej, które 
biorąc pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów alkoholowych, używania substancji 
psychotropowych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach Systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wspierają prawidłowy 
rozwój dzieci i młodzieży. 

b) Upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców 
i wychowawców, sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. 

c) Wzmacnianie oferty pomocy psychologicznej, opiekuńczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

d) Upowszechnianie programów profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych wśród dorosłych. 

5) Redukcja szkód, rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa (3.3.): 

a) Wspieranie działalności środowisk abstynenckich, 

b) Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości pomocy dla członków rodzin                                   
z problemem alkoholowym oraz doznającym przemocy w rodzinie, 

c) Podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 
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Wyżej wymienione cele, będą wykonywane poprzez realizację zadań, wskazanych w ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 

8. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. 

1. Wspieranie osób uzależnionych, po ukończonych programach psychoterapii uzależnienia oraz 
współuzależnionych, poprzez realizację zajęć terapeutycznych. 

2. Edukacja osób z problemem alkoholowym oraz narkotykowym w ramach uzyskiwania specjalistycznej 
pomocy. 

3. Upowszechnianie informacji dot. adresów instytucji i miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc 
psychologiczną w konkretnych sytuacjach życiowych. 

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                                   
w rodzinie. 

1. Zwiększenie dostępności do pomocy psychospołecznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków, członków ich rodzin oraz dla osób doznających i stosujących przemoc, poprzez prowadzenie 
poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym. 

2. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
przedstawicieli instytucji, działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez udział w szkoleniach. 

3. Finansowanie zatrudnienia pracowników merytorycznych w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, 
w placówkach wsparcia dziennego-świetlicach oraz prowadzących zajęcia profilaktyczne. 

4. Wspieranie działań interwencyjnych i edukacyjnych, skierowanych do osób  stosujących przemoc 
w rodzinie. 

5. Współpraca z instytucjami pomocowymi, ośrodkami terapeutycznymi oraz organizacjami pozarządowym  
w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Zadanie 3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjne i edukacyjnej,                             
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii                          
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie  zajęć 
sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych                                         
i socjoterapeutycznych. 

1. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży   (dotacja). 

2. Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci                      
i młodzieży (dotacja). 

3. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci                              
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (dotacja). 

4. Organizowanie czasu wolnego  dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu  
życia (dotacja). 

5. Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
w trybie pozakonkursowym (dotacja). 

6. Prowadzenie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowych programów profilaktyki 
uzależnień oraz zachowań ryzykownych, skierowanych do dzieci i młodzieży. 

7. Tworzenie i finansowanie bieżącej działalności oraz dożywiania dzieci z placówek wsparcia dziennego-
świetlic dla dzieci. 
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8. Finansowanie programów, szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej 
z dziećmi, młodzieżą, rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców oraz wychowawców, pedagogów 
i psychologów. 

9. Finansowanie zatrudnienia pracowników prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe. 

10. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających 
na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom 
poniżej 18 roku życia. 

11. Upowszechnianie działań informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze 
spożywania alkoholu, narkotyków, palenia wyrobów tytoniowych, przemocy w rodzinie przez zakup 
i dystrybucję wśród różnych adresatów materiałów edukacyjnych: broszur, plakatów, czasopism, ulotek 
i innych rzeczy o charakterze profilaktycznym. 

12. Prowadzenie badań, monitorowanie problemów społecznych, związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie. 

13. Dofinansowanie do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego 
dzieciom i młodzieży. 

14. Doposażenie miejsc doprowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach konstruktywnego 
spędzania czasu wolnego. 

15. Wspieranie projektów propagujących zdrowy, bez używek oraz agresji i przemocy styl życia. 

16. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. 

1. Współpraca z Poradnią Odwykową, grupami samopomocowymi oraz organizacjami pozarządowymi 
w zakresie działań wspierających profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Wsparcie organizacji i instytucji podejmujących działania w zakresie rozwiązywania problemów 
uzależnień, profilaktyki zdrowotnej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Propagowanie trzeźwości wśród osób potrzebujących wsparcia poprzez nieodpłatne udostepnienie lokalu 
na organizowanie spotkań. 

Zadanie 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 

1. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia finansowego i rzeczowego, 
zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. 

Zadanie 6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy 
i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 
występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i art. 15 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego. 

2. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób, w przypadkach 
przewidzianych ustawą, ponoszenie kosztów z tym związanych oraz innych działań Gminnej Komisji. 

9. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 
każdy udział w posiedzeniu komisji oraz w przeprowadzonej kontroli punktów sprzedaży w wysokości 7-
krotnej diety przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
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budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju obowiązującej w 2021 roku. Wynagrodzenie za 
udział w pracach Komisji jest wypłacane na podstawie imiennej listy obecności. 

10. Finansowanie programu. 

Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki                                            
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 
2021 rok są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Projekt Nr

UCHWAŁA NR XXII/.../20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2020r. poz.910 i poz.1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Grodków na rok szkolny 2020/2021:

1) w przypadku benzyny bezołowiowej 95 określa się na: 4,54 zł za litr;

2) w przypadku benzyny bezołowiowej 98 określa się na: 4,84 zł za litr;

3) w przypadku oleju napędowego - określa się na: 4,44 zł za litr;

4) w przypadku gazu LPG określa się na: 2,09 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

 
UCHWAŁA NR XXII/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt3, art. 51, art. 111, art. 111a ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Grodków w zakresie zapewnienia wsparcia Seniorom 
poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej 
oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą Klub „Senior+ ” w Grodkowie. 

§ 2. Ośrodek wsparcia wskazany w § 1 działać będzie w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodkowie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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UCHWAŁA NR XXII/     /2020 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców 
na terenie Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378 ) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 poz. 1170) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIII/105/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie 
przyjęcia regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grodków  § 37 otrzymuje 
brzmienie ,,§ 37 Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku" 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

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

 
UCHWAŁA NR XXII/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania- 
funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania - funkcjonowanie stanowiska ds. ochrony zabytków w Starostwie Powiatowym w Brzegu. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 rok, w wysokości 7 965,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset sześćdzisiąt pieć złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Grodków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców Gminy 
Grodków, uczestników Warsztatów Zajęciowych w Jędrzejowie. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 rok, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Grodków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175 
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UCHWAŁA NR XXII/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 
- funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania-funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego w Grodkowie Wydziału Komunikacji. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 rok, w wysokości 52 042,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote). 

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą Grodków. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

  

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1649, z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175 
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UCHWAŁA NR XXII/.../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się z dochodów własnych gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający 
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, dla policjantów Komisariatu Policji 
w Grodkowie, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Grodków. 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przekazane ze środków budżetu na 2021 rok. 

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez 
Burmistrza Grodkowa z Komendantem Powiatowym Policji w Brzegu. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2019 r. poz. 1726, z 2018 r. poz. 730 i z 2020 r. poz. 1610 

Id: DC3403A4-FB0B-4151-A882-B3D808959FA1. projekt Strona 1
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i poz. 1378) oraz w związku z § 4 ust.  5 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1613 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 r., stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

Id: 432EAB0B-B159-4AB2-9DBF-FB6B385A81A9. projekt Strona 1
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 r. 

Styczeń/luty: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. ................................................... 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

8. Wolne wnioski. 

Kwiecień: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. ................................................... 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

8. Wolne wnioski. 

Czerwiec: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. Raport o stanie gminy. 

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. - absolutorium. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

9. Wolne wnioski. 

Wrzesień: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

Id: 432EAB0B-B159-4AB2-9DBF-FB6B385A81A9. projekt Strona 1



3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2020/2021. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

9. Wolne wnioski. 

Listopad: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. ............................................................ 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

8. Wolne wnioski. 

Grudzień: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami. 

3. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

4. Zapytania i wnioski sołtysów. 

5. Informacja radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu i radnego Sejmiku o pracy Sejmiku 
Województwa. 

6. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r. 

7. Rozpatrzenie projektów uchwał. 

8. Wolne wnioski.

Id: 432EAB0B-B159-4AB2-9DBF-FB6B385A81A9. projekt Strona 2



Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 r. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i poz. 1378) oraz w związku z § 4 ust. 1 i 5 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Grodkowie stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1613 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 r., stanowiące 
załączniki od nr 1 do nr 5 niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym komisji stałych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

Id: 48316294-E815-4DF1-89C2-C30435641055. projekt Strona 1
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 

1. Raport o stanie gminy. 

2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2020 i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa. 

3. Wykonanie kontroli zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską rocznym planem kontroli Komisji 
Rewizyjnej oraz zlecanych na wniosek Rady Miejskiej w trakcie roku.

Id: 48316294-E815-4DF1-89C2-C30435641055. projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2021 r. 

Styczeń/luty: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Kwiecień: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Czerwiec: 

1. Raport o stanie gminy. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.- absolutorium. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Wrzesień: 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Listopad: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Grudzień: 

1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2021 r. 

Styczeń/luty: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Kwiecień: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Czerwiec: 

1. Raport o stanie gminy. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.- absolutorium. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Wrzesień: 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Listopad: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Grudzień: 

1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2021 r. 

Styczeń/luty: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Kwiecień: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Czerwiec: 

1. Raport o stanie gminy. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.- absolutorium. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Wrzesień: 

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodków w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Opiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski. 

Listopad: 

1. ................................................. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski. 

Grudzień: 

1. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022 r. 

2. Opiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski.

Id: 48316294-E815-4DF1-89C2-C30435641055. projekt Strona 1



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 

1. Rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz 
petycji składanych przez obywateli.

Id: 48316294-E815-4DF1-89C2-C30435641055. projekt Strona 1



Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz w związku z § 5 ust. 1 Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXVII/276/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1613 ze zm.) uchwala się co 
nastepuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

Id: CB863085-46F7-48EB-A78A-88331DDE889F. projekt Strona 1
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie na 2021 rok 

Termin realizacji Tematyka 
I kwartał  

II kwartał Opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2020 i wystąpienie 
z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Grodkowa 
III kwartał Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 

IV kwartał  

Id: CB863085-46F7-48EB-A78A-88331DDE889F. projekt Strona 1



Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/   /20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378),  art. 216 ust. 2 pkt 5  oraz art. 220  ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania Remont drogi powiatowej nr 
1518 O Wójtowice -Jaszów na odcinku od km 9+842 do granicy Powiatu”. 

§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 rok w kwocie 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków o których mowa w § 2 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą 
Grodków. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Grodkowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 

  

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2018r. poz. 2245 , Dz. U. z 2019r. poz.1649 , Dz. U. z 2020r, poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695  i poz.1175 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/   /20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378),  art. 216 ust. 2 pkt 5  oraz art. 220  ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.1)), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Grodków pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drogach powiatowych - Żelazna”. 

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu na 2021 rok w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych 00/100 ). 

§ 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania 
środków o których mowa w § 2 określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Brzeskim a Gminą 
Grodków. 

2. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Grodkowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. 

 

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2018r. poz. 2245 , Dz. U. z 2019r. poz.1649 , Dz. U. z 2020r, poz. 284, poz. 374, poz.568, poz. 695  i poz.1175 

Id: 8B93A1AB-F8F7-437C-B9B7-210E0F375149. projekt Strona 1

14



Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/   /20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodków na obszarze gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 87 ust. 1 i 4 i art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 310 ze zm.1)) oraz w związku z § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1586), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyznacza się aglomerację Grodków położoną w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, 
o równoważnej liczbie mieszkańców 16 793 RLM z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w Tarnowie 
Grodkowskim 46d . 

§ 2. Opis wielkości i obszaru aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki 
aglomeracji, stanowi załącznik nr 1 do uchwały - część opisowa. 

§ 3. Mapa aglomeracji w skali 1:25000 określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych 
obiektów infrastruktury i obszarów chronionych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały – część graficzna. 

§ 4. Obszar aglomeracji Grodków wyznacza się na terenie miejscowości  Bąków, Gola Grodkowska, 
Gnojna, Grodków miasto, Jeszkotle, Jędrzejów, Kolnica, Lipowa, Lubcz, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, 
Polana, Przylesie Dolne, Starowice Dolne, Strzegów, Tarnów Grodkowski, Wierzbnik, Wojsław, Wójtowice 
położonych w obszarze gminy Grodków. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody 
Opolskiego2) .  

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz. U. z 2020r. poz. 284; poz. 695; poz. 875; poz. 782; poz. 1378 
2) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego  Nr XLI/409/2010 z dnia 26.01.2010 r. 

(Dz. U. z 2010r. nr 29, poz. 423), która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 310 ze zm. 1)) traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. 
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 Strona 1 

 
Plan aglomeracji Grodków 

…………………………………………………………………………………. 
(podać nazwę aglomeracji1) 

 
 

 
gmina Grodków 
powiat brzeski 

województwo opolskie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Grodków, dnia 16 grudnia 2020 r. 

 
 
 

                                                           
1 zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą 
gminy wiodącej w aglomeracji 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/   /20

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 16 grudnia 2020 r.
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Część opisowa 
 
1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji2 
 
Dokument przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów  
i granic aglomeracji a także zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
 

1. Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Grodków 
2. I-d aglomeracji: PLOP023 
3. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą:  

18 059 
4. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 16 793 
5. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Grodków 
6. Gminy w aglomeracji: Gmina Grodków 
7. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym  

do wniosku załącznikiem graficznym3:  
Bąków, Gola Grodkowska, Gnojna, Grodków miasto, Jeszkotle, Jędrzejów, 
Kolnica, Lipowa, Lubcz, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała, Polana, Przylesie Dolne, 
Starowice Dolne, Strzegów, Tarnów Grodkowski, Wierzbnik, Wojsław, 
Wójtowice. 

8. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji:  
Nie dołącza się miejscowości.  

9. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji:  
Nie wyłącza się miejscowości. 

10. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Tarnów 
Grodkowski. 

 
Aglomeracja Grodków występuje w KPOŚK jako aglomeracja o ID PLOP023.  
 
Zgodnie z Dyrektywą dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) 
„aglomeracja” oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są 
wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane  
do oczyszczalni ścieków komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. 
W ramach niniejszego planu aglomeracji poddano analizie stopień koncentracji systemu 
odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tarnowie Grodkowskim.  
 
Jak stwierdzono powyżej planowana aglomeracja Grodków wyposażona w zbiorczy system 
kanalizacji sanitarnej spełnia kryteria, które powinny charakteryzować Aglomerację  
w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG. 
                                                           
2 Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.) 
3 Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.  
W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz 
miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r.  
w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).  
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Na terenie planowanej aglomeracji Grodków funkcjonuje system zbiorowego odprowadzania 
ścieków komunalnych poprzez system kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna obsługuje 
obecnie ok. 99,24% mieszkańców wyznaczonej aglomeracji.  
 
Aglomeracja Grodków wyznaczona została Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego  
Nr XLI/409/2010 z dnia 26.01.2010 r. (Dz. U. z 2010r. nr 29, poz. 423). Na terenie 
aglomeracji umiejscowione jest jedna oczyszczalnia ścieków w m. Tarnów Grodkowski. 
 
Konieczność wyznaczenia planu aglomeracji i granic aglomeracji Grodków jest wynikiem 
utraty mocy poprzedniej uchwały.  
 
 
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 16 793 RLM i została obliczona jako 
suma następujących elementów: 
 

𝑅𝐿𝑀 = 𝑅𝐿𝑀(𝑀𝑘) + 𝑅𝐿𝑀𝑝𝑟𝑧 + 𝑅𝐿𝑀𝑐𝑧𝑎𝑠 

Gdzie: 
● RLM (Mk), RLM, tj. równoważna liczba mieszkańców obejmująca ładunek 

generowany przez stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo 
zameldowane; przyjmuje się 1 Mk =1RLM. RLM (MK) = 14 639, 

● RLM (prz), RLM wynikająca z ładunku ścieków przemysłowych odprowadzanych  
do kanalizacji zbiorczej. RLM wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń  
w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku  
do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, 
odprowadzanych od jednego mieszkańca/dobę. RLM (prz) =2 052, 

● MK= (czas) - RLM wynikająca z ładunku ścieków pochodzących od osób czasowo 
przebywających w aglomeracji (zarejestrowane usługi noclegowe); przyjmuje się  
1 RLM = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe RLM (czas) = 102, 

 
Na terenie aglomeracji Grodków ustanowiono strefy ochrony wód podziemnych dla 3 ujęć 
wód (szczegóły w pkt. 7):  

● ujęcie wody Grodków, 
● ujęcie wody Gnojna, 
● ujęcie wody Strzegów. 

 
Z form ochrony przyrody na terenie aglomeracji Grodków znajdują się 2 pomniki przyrody 
(szczegóły w pkt. 9). 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację systemu odbioru i oczyszczania ścieków jest 
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowski 
(GRODWIK sp. z o.o.). 
 

 
2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji) 

 
Miejscowość: 49-200 Grodków ul. Warszawska 29 
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Gmina: Grodków Powiat: brzeski 

Województwo: opolskie 

Telefon: (+48) 77 40 40 300, 77 40 40 321 Fax: (+48) 77 415 55 16 

e-mail do kontaktu bieżącego: um@grodkow.pl  

 
3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego 

wniosku 
 
1. Imię i nazwisko: ……………... 
2. Telefon: ……………... 
3. Fax: …………….. 
4. E-mail: …………………. 

 
4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie4 Tak5 
1 2 3 4 

1 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  X 

2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  X 

3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego X  

4 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych  X 

 
5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 

 
5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób 

korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci 
kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której 
wykonanie zostały pozyskane środki finansowe 

 

Lp. Kanalizacja 
istniejąca 

Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

Uwagi 
Mieszkańcy 

5Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji[1] 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna 
grawitacyjna 75,29 

14 513 101 14 614 
- 

2 Sanitarna tłoczna 48,58 - 

                                                           
4 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
5 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach, etc. 
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Lp. Kanalizacja 
istniejąca 

Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z istniejącej sieci 
kanalizacyjnej 

Uwagi 
Mieszkańcy 

5Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji[1] 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna 10,87 

- 

4 Ogólnospławna 
tłoczna 

- 

Razem 134,74 14 513 101 14 614 - 

 
 
70% kanalizacji jest młodsza niż 10 lat, 9,3% ma między 10-20 lat, 9,2 ma między 20-30 lat,  
a 11% kanalizacji jest starsza niż 50 lat. 53% sieci kanalizacyjnej wykonane jest z rur PCV, 
6,1% wykonane jest z kamionki, 5,2 % wykonane jest z betonu a 35% z rur PE. 
 
Eksploatowanych jest 21 przepompowni ścieków oraz 12 tłoczni ścieków. 
 
Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta 14 615 mieszkańców (99,1%). 25-ciu mieszkańców 
korzysta ze zbiorników bezodpływowych, a 101 mieszkańców korzysta z przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 126 mieszkańców nie jest podłączonych do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego. 
 
5.2.  Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci 

kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych 
w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci 
kanalizacyjnej.  

 
Aglomeracja Grodków jest skanalizowana w ponad 99%.   
 
5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób  

na 1 km sieci6.  
 

Nie dotyczy. 
 

 
Planowana długość sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie wybudowana wraz z ilością 
mieszkańców (nowych odbiorców), którzy zostaną do niej przyłączeni.  
 
Na terenie aglomeracji Grodków nie przewiduje się budowy nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

                                                           
6 Wskaźnik koncentracji wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w 
skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby 
planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania 
wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. 
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Lp. Kanalizacja 
istniejąca 

Długość 
[km] 

Liczba osób korzystających z planowanej do 
budowy kanalizacji 

Uwagi 
Mieszkańcy 

7Osoby czasowo 
przebywające na 

terenie 
aglomeracji[1] 

Sumaryczna 
liczba osób 

[kol 4 + kol 5] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Sanitarna 
grawitacyjna 0 0 0 0 - 

2 Sanitarna tłoczna 0 0 0 0 - 

3 Ogólnospławna 
grawitacyjna 

- - - - - 

4 Ogólnospławna 
tłoczna 

Razem 0 0 0 0 - 

 
 
Wskaźnik koncentracji > 120 mieszkańców na 1 km sieci   
Obliczenie wskaźnika koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru  
o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). 
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] 0 
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 
aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 
kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 

0 

Wskaźnik koncentracji = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo 
przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej 
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]  

0 

 

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km 
sieci.  

 
Nie dotyczy. 

 
Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci  
Obliczenie wskaźnika koncentracji dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru  
o wskaźniku koncentracji nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)  

Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] 0 
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie 
aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć 
kanalizacyjną [kol. 6 - razem] 

0 

Wskaźnik koncentracji = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo 0 

                                                           
7Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych 
miejsc noclegowych w obiektach turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach, etc. 
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przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej 
planowanej do wykonania [kol. 3 - razem] 

 
 
6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 
6.1.  Informacje na temat oczyszczalni ścieków.8   
 
Na terenie aglomeracji Grodków powstaje średnio  1 368, 21 m3/d ścieków. 
 
Na terenie aglomeracji Grodków znajduje się jedna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana  
w Tarnowie Grodkowskim 46d.  

Została uruchomiona w 1988 r., a następnie zmodernizowana w 2010 r. Jest to oczyszczalnia 
mechaniczno-biologiczna, obiekt typu A2O pracujący na bazie osadu czynnego. 

Nazwa oczyszczalni ścieków: PLOP023 
 
Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 30.11.2015 r.  
znak OŚ.6341.55.2015.MS. Pozwolenie jest ważne do dnia 31.10.2025 r.  
 
Przepustowość oczyszczalni: 
Średnia dobowa: 3000,00  m3/d  
Maksymalna godzinowa: 400,00 m3/h  
Maksymalna roczna: 1 095 000,00  m3/r  
Projektowana wydajność oczyszczalni ścieków: 22 500  RLM 
 
Obecnie osady zagospodarowane są rolniczo. 

 

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 
Ilość ścieków odprowadzana na oczyszczalnię ścieków m3/d: 1 358,24 

Wskaźnik Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) Uwagi  

1 2 3 

BZT5  
mgO2/l 622  

- 
ChZT 
mgO2/l 1356  

- 
Zawiesina ogólna 
mg/l 443  

- 
Fosfor ogólny 
mg P/l 11,9 - 

Azot ogólny 
mgN/l 88,7 - 

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 

                                                           
8 W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy 
wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni 
ścieków. 
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Wskaźnik 
Wartość lub % redukcji 
zgodnie z pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Wartość (średnioroczna 
z pomiarów) 

1 2 3 
BZT5  
mgO2/l 15 4,75 

ChZT 
mgO2/l 125 44,5 

Zawiesina ogólna 
mg/l 35 9,0 

Fosfor ogólny 
mg P/l 2 0,3 

Azot ogólny 
mgN/l 15 8,1 

 
 

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 

Nazwa cieku: rzeka Grodkowska Struga Kilometraż miejsca odprowadzania 
ścieków oczyszczonych: 7+386 

Współrzędne geograficzne wylotu: N 50˚42’11,68’’ E 17˚24’34,71’’ 
 

Typ oczyszczalni ścieków9 

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków   
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków   
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), 
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 
RLM 

 

non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), 
fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 
RLM 

X 

non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków  
w zakresie usuwania N i/lub P 

 

 
 
6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

obsługujących mieszkańców aglomeracji 
 

                                                           
9 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: 
Na terenie aglomeracji Grodków 25-ciu mieszkańców korzysta ze zbiorników 
bezodpływowych, a 101 mieszkańców korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków. 126 
mieszkańców nie jest podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 
 
Ilość ścieków, powstających na terenie aglomeracji, nieobjętych systemem kanalizacji 
zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne wynosi 3,83 tyś m3/rok (10,5 m3/d). 

 
6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni 

ścieków na terenie aglomeracji) 
 
Brak. Odbiornik ścieków oczyszczonych opisano w pkt. 6.1. 
 
6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających 

na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym. 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji m3/d: 1 368, 21 

Wskaźnik Wartość  
(średnioroczna z pomiarów) Uwagi  

1 2 3 

BZT5  
mgO2/l 

 
622 

 
- 

ChZT 
mgO2/l 1356 

 
- 

Zawiesina ogólna 
mg/l 443 

 
- 

Fosfor ogólny 
mg P/l 11,9 

 
- 

Azot ogólny 
mgN/l 88,7 

- 

 
 
6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych 

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.  
 

Na obszarze naszej aglomeracji Grodków występują głównie małe i średnie firmy, do 
większych zakładów przemysłowych należą: 
OSM GOMI 
GZWM S.A. 
AGRI-PLUS 
MAXIPLAST 
PRESMET 
GRODCONO 
Handel i Usługi H. Kłapkowski 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk 

Id: BFDBA04B-E482-4312-8BE5-A9278D3D631E. projekt Strona 9



 Strona 10 

TIR-MYJNIA PSIURSKI 
PHU AGRO-AS 

Średnia wartość wskaźnika BZT5 = 622  mg/l. Przepływ przemysłu na podstawie sprzedaży = 
36 035 m3 czyli Q = 198 m3/d. RLM z przemysłu obliczono na 2 052 RLM. 

(badania z 2019r: 564 mg/l – OSM GOMI ; 553 mg/l – myjnia Psiurski; 477 mg/l – GZWM)  

 
6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 

planowane.  
 
Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych 
planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:  
Nie dotyczy. 

 
6.7.  Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.  
 
Wyszczególnienie: RLM 
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej 14 615 
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane 0 

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej 
sieci kanalizacyjnej 0 

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci 
kanalizacyjnej  102 

Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały 
pozyskane  

0 

Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do 
projektowanej sieci kanalizacyjnej 0 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe 
korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej  

2 052 

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku 
ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i 
usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej  

0 

Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie 
aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki 
bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na 
podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę 

0 

Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma) 16 793 

 
7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze 

aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony 
pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje 
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ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych 
terenach. 

 

Woda na potrzeby mieszkańców pobierana jest z 3 ujęć wody: 

Ujęcie wody Grodków: 
Rozporządzeniem nr 13/2014 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 21.07.2014 r.  
i Rozporządzenie nr 25/2015 Dyrektora RZGW we Wrocławiu (zmieniające) z dnia 
13.08.2015 r. ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia.  
Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ustanowiono następujące nakazy i zakazy:  

● na terenie ochrony bezpośredniej obowiązują zakazy i nakazy, o których mowa  
w art. 53, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 

● teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice oznaczyć zgodnie z art. 53, 
ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

Na terenie strefy ochrony pośredniej ustanowiono następujące nakazy i zakazy:  
● na terenie ochrony pośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów lub wykonywanie 

robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej 
wody lub wydajności ujęcia, 

● na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 
❖ poboru wód z utworów czwartorzędowych i trzeciorzędowych, dla celów 

niezwiązanych ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę przeznaczoną  
do spożycia, 

❖ rolniczego wykorzystania ścieków, 
❖ wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych  

i roztopowych, spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
❖ lokalizowania nowych i rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, 

które mogą powodować pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazanych w 
raporcie wykonanym w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia  
na środowisko,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

❖ lokalizowania nowych ferm chowu lub hodowli zwierząt, które mogą 
powodować pogorszenie jakości wód podziemnych, wskazanych w raporcie 
wykonanym w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

❖ przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
❖ lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich 

transportu, 
❖ lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, 
❖ lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych, 
❖ wydobywania kopalin, 
❖ wykonywania odwodnień obiektów lub wykopów budowlanych,  

w eksploatowanych poziomach wodonośnych, dla których wymagane jest 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 

● na terenie ochrony pośredniej nakazuje się: 
❖ objęcie stałym nadzorem geologicznym prowadzonych wierceń 

poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz w celu wykorzystanie ciepła ziemi, 
❖ szczelnie izolować poziomy wodonośne przewiercane otworami wiertniczymi, 

dla ochrony jakościowej eksploatowanych wód podziemnych, 
● granicę ochrony pośredniej należy oznaczyć zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne. 
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Ujmowana jest tutaj woda z poziomu trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Maksymalna, 
godzinowa wydajność studni wynosi 184m3/h. Wydajność dobową średnią określono  
na 2400 m3/d. Dostarcza wodę dla miejscowości: Grodków, Tarnów Grodkowski, Nowa Wieś 
Mała, Gola Grodkowska, Żelazna, Osiek Grodkowski, Głębocko, Kopice, Kopice-Leśnica, 
Więcmierzyce, Stary Grodków (gmina Skoroszyce – sprzedaż hurtowa). 

Ujęcie wody Gnojna: 

Decyzją Starosty Powiatowego w Brzegu znak OŚ.6223/6/2003 z dnia 23.04.2003 r. 
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia.  Na terenie strefy ustanowiono 
następujące nakazy i zakazy:  

● odprowadzenie wód opadowych w taki sposób, aby nie mogły przedostawać się  
do urządzeń służących do poboru wody, 

● zagospodarować teren zielenią, 
● ograniczyć do niezbędnego minimum potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale 

przy urządzeniach służących do poboru wody, 
● teren oznakować tablicami informacyjnymi o ujęciu wody i zakazie wstępu osób 

nieupoważnionych. 
 
Ujmowana jest tutaj woda z poziomu trzeciorzędowego. Maksymalna, godzinowa wydajność 
studni wynosi 75 m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 960 m3/d. Dostarcza wodę 
dla miejscowości: Lubcz, Wojsław, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wierzbnik, Przylesie 
Dolne, Lipowa, Gola Grodkowska, Polana, Gałązczyce, Jeszkotle, Wierzbna, Gierów, 
Mikołajowa, Sulisław, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Żarów. 

Ujęcie wody Strzegów: 

Decyzją Starosty Powiatowego w Brzegu znak OŚ.6341.24.2012.MS z dnia 19.06.2015 r. 
ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej dla ujęcia. Na terenie strefy ustanowiono 
następujące nakazy i zakazy:  

● odprowadzenie wód opadowych z terenu strefy prowadzić w sposób uniemożliwiający 
ich przedostawanie się do urządzeń służących do poboru wody, 

● ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody, 

● utrzymywać na terenie strefy zieleni niskiej, 
● ścieki powstające z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych 

przy urządzeniach do poboru wody oraz ścieki z chlorowni wody należy odprowadzić 
w sposób uniemożliwiający ich przedostawanie się do wód podziemnych, 

● na terenie strefy ochrony bezpośredniej nie użytkować gruntów do celów niezwiązanych 
z eksploatacją ujęcia wód, 

● na ogrodzeniu zabezpieczającym teren ochrony bezpośredniej należy umieścić tablice 
zawierające informacje o ujęciu wody i zakresie wstępu osobom nieupoważnionym. 

Ujmowana jest tutaj woda z poziomu trzeciorzędowego. Maksymalna, godzinowa wydajność 
studni wynosi 24 m3/h. Wydajność dobową średnią określono na 150 m3/d. Dostarcza wodę 
dla miejscowości: Strzegów, Kobiela, Bogdanów, Jaszów, Wojnowiczki, Radowice (gmina 
Pakosławice – sprzedaż hurtowa). 

Ponadto na terenie aglomeracji Grodków znajduje się strefa ochronną ujęcia wody 
nadziemnej - teren Aglomeracji jest objęty strefą ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej 
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dla Wrocławia, ustanowioną Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS gw I 
053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r. 

 
8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących 

na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego 
ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na 
tych obszarach. 

Na terenie aglomeracji Grodków nie występują obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych. 
 

 
9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, 

zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego 
uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody. 
 

Na obszarze aglomeracji Grodków występują następujące formy ochrony przyrody, tj. 
pomniki przyrody: 
 
Dąb szypułkowy - Quercus robur - utworzony Ogłoszeniem Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa 
PWRN w Opolu z dn. 16 grudnia 1961 r. w sprawie uznania niektórych drzew za pomnik 
przyrody (Dz.Urz. WRN w Opolu z dnia 12 lutego 1962r. Nr 1, Poz. 16). Lokalizacja: Ul. 
Kasztanowa 14, Grodków. 
 
Platan klonolistny - Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica) - utworzony Uchwałą Rady 
Miejskiej w Grodkowie nr V/35/03 z dn. 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania za pomniki 
przyrody pięciu drzew (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z dnia 12 czerwca 2003r. Nr 44, poz. 934). 
Lokalizacja: stary nr działki 24 PGR, nowy nr 636. 

Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się poza aglomeracją Grodków. 

 
10. Rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach wyłączanych z 

aglomeracji. 
 
(nie dotyczy) 
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11. Poprawność wykonania części graficznej. 
 

Lp. Wyszczególnienie Nie10  Tak12 Nie 
dotyczy12 

1 2 3 4 5 

1 Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej  
w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.  X  

2 
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar 
objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji 
zbiorczej). 

 X  

3 
Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie 
ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź 
odprowadzane będą) ścieki komunalne. 

 X  

4 Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne  
z danymi z państwowego rejestru granic.  X  

5 Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących 
tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.  X  

6 Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych.  X  

7 

Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, 
znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 
ustawy. 

 X  

8 Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.  X  

9 Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania gminy (gminy wiodącej).  X  

 
Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika 
graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany 
dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik 
graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie  
w wierszach Nr 5, 6 i 7. 

                                                           
10 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/   /20

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 16 grudnia 2020 r.
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/...../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów 
Grodkowski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 i poz. 1378), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.1)) oraz uchwały Nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski, Rada Miejska w Grodkowie stwierdza 
i uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów 
Grodkowski w granicach określonych na rysunku planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków przyjętego uchwałą Nr XX/222/01 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 26 września 2001 r. oraz zmienionego uchwałą Nr XLIV/348/14 Rady Miejskiej 
w Grodkowie z dnia 4 czerwca 2014 r. 

§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi  Tarnów Grodkowski 
w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią niniejszej uchwały, stanowiący załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik Nr 2; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3; 

4) dane przestrzenne, stanowiące załącznik Nr 4. 

ROZDZIAŁ I. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasady kształtowania krajobrazu; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, minimalny udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie 
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pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty 
obiektów; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. W planie nie określa się: 

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie 
odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów 
osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz 
w planach zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego – ze względu na brak takich 
terenów, obszarów, obiektów oraz ww. krajobrazów; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na 
brak potrzeby wyznaczania takich obszarów. 

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) numer i symbol literowy przeznaczenia terenu; 

5) wymiarowanie podane w metrach; 

6) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza; 

7) zasięg terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej w Grodkowie; 

8) linia energetyczna 110 kV wraz z pasem technologicznym; 

9) strefa „B” ochrony konserwatorskiej; 

10) granice terenów zamkniętych; 

11) stanowiska archeologiczne; 

12) obiekty wpisane do rejestru zabytków; 

13) obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków; 

14) podstawowe przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 

1) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenia 
Wojewody Opolskiego, uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Grodkowie, aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały; 

2) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które dominuje na danym 
terenie jednocześnie w granicach terenu, a także na jego działkach budowlanych określone przynależnym 
symbolem literowym; 

3) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia dopuszczone na 
terenie dla uzupełnienia lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego; 
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4) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wraz z budowlami pełniącymi rolę 
budynków; 

5) zabudowie mieszkaniowej mieszanej – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej 
zarówno zagrodowej, jak i jednorodzinnej, które można stosować zmiennie; 

6) zabudowie mieszkaniowej z usługami – należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej 
rodzinnej połączonej z funkcją usługową, z wyłączeniem usług uciążliwych, realizowaną w formie 
wbudowanych lokali usługowych lub budynków wolnostojących, których udział nie może przekroczyć 
50% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej;  

7) zabudowie usługowej (usługach) – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną 
w zabudowie lub na terenie, o charakterze publicznym lub komercyjnym, służącą zaspokojeniu potrzeb 
ludności, niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi,  z zakresu: handlu 
z powierzchnią sprzedaży do 2000 m2, gastronomii, rzemiosła, zdrowia i opieki społecznej, rekreacji, 
wypoczynku i hotelarstwa, usług motoryzacyjnych, najmu lokali, działalności twórczej oraz działalności 
zawodowej - o stopniu uciążliwości ograniczonym do granic dysponowanego terenu; 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczająca teren, na którym 
dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli pełniących rolę budynku;   

8) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia 
pełniące usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej (w tym  gospodarcze, 
garażowe, rekreacyjne, infrastruktury technicznej). 

§ 7. 1. Dla rozgraniczonych, w planie, terenów wprowadza się następujące symbole literowe określające 
przeznaczenie podstawowe: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej;  

4) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami;  

5) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

6) R – tereny rolnicze; 

7) U – tereny zabudowy usługowej; 

8) UK – tereny usług sakralnych; 

9) US – tereny sportu i rekreacji; 

10) ZP – tereny zieleni urządzonej; 

11) ZC – cmentarz; 

12) ZD – teren ogrodów działkowych; 

13) K – oczyszczalnia ścieków, infrastruktura techniczna kanalizacyjna; 

14) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

15) KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej; 

16) KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

17) KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

18) Tdg – tereny dróg dojazdowych do gruntów rolnych;  

19) KDPJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych;  

20) KS – teren parkingu; 

21) KK – teren kolejowy. 
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2. Linie rozgraniczające tereny określone w ust. 1 o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania określono na rysunku planu. 

Rozdział 2. 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu; 

2) na działkach, dla których rysunek planu nie określa linii zabudowy, należy przyjmować linię zabudowy 
istniejących budynków funkcji podstawowej, jako nieprzekraczalną linię zabudowy, a w przypadku 
niezgodności tej linii z przepisami odrębnymi nową zabudowę należy sytuować w odległości zgodnej 
z przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza się odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, remonty oraz roboty budowlane w istniejącej zabudowie 
jeśli działania te nie będą przekraczały parametrów określonych odrębnie dla każdego terenu określonego 
w § 12; 

4) zabudowę gospodarczo-garażową nakazuje się realizować w sposób spójny architektonicznie z budynkiem 
funkcji podstawowej; 

5) nakazuje się pokrycie dachów dachówką, łupkiem lub materiałami naśladującymi te pokrycia w odcieniach 
czerwieni i szarości, dopuszcza się kolor grafitowy; 

6) nakazuje się dachy dwu i czterospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych 35o  ÷  45o, za 
wyjątkiem terenu 1ZD; 

7) zakazuje się dachów wielospadowych, mieszanych i niesymetrycznych, o okapie i kalenicy uskokowej oraz 
okapach wysuniętych powyżej 30 cm; 

8) dopuszcza się lukarny w formie ryzalitu znajdującego się w centralnej części elewacji kalenicowej 
przechodzącej w poddasze, przykryte dachem dwuspadowym o wysokości kalenicy poniżej kalenicy 
głównej dachu lub dachem płaskim albo maksymalnie dwie lukarny pojedyncze z dachem jednospadowym 
na połaci dachowej; 

9) nie dopuszcza się kolumn, kolumienek, słupków przy budynkach; 

10) nakazuje się kolorystykę elewacji w odcieniach naturalnych beży, pastelowych żółci i złamanych bieli; 

11) zakazuje się elewacji w kolorach niebieskich, zielonych, różowych, fioletowych, czerwonych; 

12) nakazuje się maksymalną wysokość budowli - 4 m, z wyłączeniem wysokości budowli wraz 
z urządzeniami technicznymi niezbędnymi do właściwego funkcjonowania zabudowy, których wysokość 
ustalana jest według przepisów odrębnych; 

13) tereny objęte miejscowym planem nakazuje się zagospodarować niezbędnym dojazdem, dojściami 
i miejscami do parkowania oraz zielenią urządzoną biologicznie czynną według parametrów określonych 
odrębnie dla każdego terenu w § 12; 

14) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej na wszystkich terenach objętych 
planem, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

15) na obszarze objętym planem obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenów 
określone odrębnie dla każdego terenu w § 12; 

16) dopuszcza się inwestycje związane z rozbudową, przebudową, nadbudową istniejących obiektów 
w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej z zachowaniem lub restauracją podziałów i wystroju elewacji 
oraz detalu architektonicznego; 

17) dopuszcza się nową zabudowę zharmonizowaną z historyczną kompozycją przestrzenno – 
architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym: podziałów 
architektonicznych, proporcji powierzchni murów i otworów okiennych i drzwiowych oraz nawiązującą 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji budowlanej. 

§ 9. Obowiązują następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
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1) na obszarze objętym planem znajduje się strefa ochronna ujęcia wody podziemnej w Grodkowie, dla której 
obowiązują zakazy określone w przepisach odrębnych; 

2) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej 
części wód powierzchniowych (JCWP) „Psarski Potok”, o kodzie PLRW60016334659 stanowiącej część 
scalonej części wód, kanał przerzutowy Nysa - Oława (SO0918), Grodkowska Struga o kodzie 
PLRW6001712789 stanowiącej część scalonej części wód Nysa Kłodzka od zb. Nysa do Odry (SO0912), 
które podlegają ochronie, o której mowa w § 13 pkt 2; 

3) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

4) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska; 

5) prowadzona działalność gospodarcza nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska 
naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

6) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych materiałów powodujących 
wtórne pylenie, substancji mogących powodować zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych; 

7) ograniczeniu do minimum podlegają roboty przekształcające teren przy realizacji obiektów budowlanych; 

8) dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku należy przyjmować zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

9) wprowadza się nakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych i wód z zanieczyszczonych 
nawierzchni do istniejących i projektowanych systemów kanalizacyjnych, lub innych odbiorników wód 
opadowych; 

10) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, 
na obszarze objętym planem tereny: 

a) oznaczone symbolem MN, MM zalicza się do trenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) oznaczone symbolem MW zalicza się do terenów zabudowy wielorodzinnej, 

c) oznaczone symbolem RM zalicza się do trenów zabudowy zagrodowej,  

d) oznaczone symbolem MU zalicza się do terenów mieszkaniowo-usługowych; 

11) określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granicy cmentarza. 

§ 10. Zasady kształtowania krajobrazu: 

1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budowlane nakazuje się harmonijnie komponować w krajobrazie 
kulturowym, a nową zabudowę w zakresie skali, bryły, gabarytów kształtować w nawiązaniu do zabudowy 
istniejącej; 

2) nakazuje się zachowanie zieleni wysokiej wzdłuż dróg; 

3) nakazuje się kształtowanie ogrodzeń w nawiązaniu do historycznych rozwiązań; 

4) powierzchniowe elementy infrastruktury technicznej nakazuje się projektować w sposób uwzględniający 
zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę historycznego krajobrazu kulturowego. 

§ 11. Obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej poprzez: 

1. Ochronę obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków – Kościół fil. p.w. św. Anny  XV – XIX 
w.; nr rej: 900/64 z 22 maja 1964 r. 

2. Ochronę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków: 

1) dom mieszkalny, d. przedszkole nr 90; 

2) domy mieszkalne o numerach: 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20, 28, 29, 30, 44, 45, 53, 59, 61, 66, 74, 78, 82, 84, 86, 
88, 89, 92, 93, 95, 98, 99; 

3) dom mieszkalny, d. Dom Ludowy nr 24; 
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4) budynki gospodarcze przy domach o numerach: 10, 12, 48, 59, 62; 

5) stodoły przy domach o numerach: 11-12, 15, 36, 61, 66, 69, 86; 

6) stodoła w zespole młyna, komin młyna; 

7) trafostacja; 

8) kuźnia przy budynku 91. 

3. Ustala się następujące zasady ochrony zabytków określonych w ust. 1 i 2: 

1) nakazuje się zachowanie bryły obiektu i dachu, co do kształtu i materiału, podziałów elewacji, stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz wystroju architektonicznego; 

2) zakazuje się umieszczania elementów technicznego wyposażenia budynków (klimatyzatory, anteny 
satelitarne) na eksponowanych elewacjach; 

3) nakazuje się działania rewaloryzacyjne wg warunków wynikających z przepisów odrębnych. 

4. Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne: 

1) osada hutnicza – kultura przeworska; 

2) ślad osadnictwa, osada – kultura przeworska; 

3) osada – kultura przeworska; 

4) ślad osadnictwa; 

5) ślad osadnictwa; 

6) osada. 

5. Ustala się następujące zasady ochrony stanowisk archeologicznych: 

1) dopuszcza się działalność inwestycyjną na warunkach wynikających z przepisów odrębnych; 

2) nakazuje się ustanowienie nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych 
w obrębie ww. stanowisk archeologicznych wg przepisów odrębnych. 

6. Zasady postępowania w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są 
one zabytkiem, określają przepisy odrębne. 

7. W obszarze zabudowanym wsi wyznacza się zgodnie z obowiązującą zmianą Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej. 

8. W obszarze strefy „B” nakazuje się sytuowanie zabudowy szczytowo względem drogi, z której 
zorganizowany jest główny wjazd na działkę, na pozostałych terenach dopuszcza się sytuowanie zabudowy 
kalenicowo względem drogi. 

9. Wszelkie działania inwestycyjne i projektowe w strefie ochrony konserwatorskiej nakazuje się prowadzić 
według warunków wynikających z przepisów odrębnych. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN 
o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustala się następujące zasady, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,1, maksymalny 
0,8; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako wbudowane, dobudowane do budynku 
o funkcji podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 
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6) nakazuje się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 11 m, licząc od średniego poziomu terenu 
do najwyższego punktu budynku (kalenicy); 

7) nakazuje się wysokość obiektów i urządzeń towarzyszących  do 5 m; 

8) nakazuje się w zagospodarowaniu działki budowlanej zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania na 
samochód osobowy; 

9) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone, 
zadaszone, w części garażowej budynku mieszkalnego lub garażu. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MU, 2MU, 3MU, 4MU, 5MU, 6MU, 7MU, 
8MU, 9MU, 10MU, 11MU, 12MU, 13MU  o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej 
z usługami, ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,1, maksymalny 
0,8; 

1) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

2) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki; 

3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

4) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako wbudowane, dobudowane do budynku 
o funkcji podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 

5) dopuszcza się płaski kształt dachu o nachyleniu do 10° dla budynków usługowych oraz obiektów 
i urządzeń towarzyszących; 

6) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy): 

a) do 11 m o dachach stromych; 

b) do 6 m o dachach płaskich; 

7) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić minimalną ilość miejsc do parkowania na samochody 
osobowe: 

a) 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,  

b) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny; 

8) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone, 
zadaszone, w części garażowej budynku mieszkalnego lub garażu. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MM, 2MM, 3MM, 4MM, 5MM, 6MM, 
7MM, 8MM, 9MM, 10MM o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej mieszanej, ustala 
się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,1, maksymalny 
0,6; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako wbudowane, dobudowane do budynku 
o funkcji podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 

6) dopuszcza się płaski kształt dachu o nachyleniu do 10° dla budynków usługowych oraz obiektów 
i urządzeń towarzyszących; 
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7) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy): 

a) do 11 m o dachach stromych, 

b) do 6 m o dachach płaskich; 

8) nakazuje się w zagospodarowaniu działki budowlanej zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania na 
samochód osobowy; 

9) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone, 
zadaszone, w części garażowej budynku mieszkalnego lub garażu. 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW  o podstawowym przeznaczeniu dla 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,3 maksymalny 
0,9; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako wbudowane lub wolnostojące 
o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji podstawowej; 

6) dopuszcza się płaski kształt dachu o nachyleniu do 10° dla obiektów i urządzeń towarzyszących; 

7) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy): 

a) budynków mieszkalnych do 15 m, 

b) obiektów i urządzeń towarzyszących o dachach stromych do 8 m, 

c) obiektów i urządzeń towarzyszących o dachach płaskich do 6 m; 

8) nakazuje się w zagospodarowaniu terenu zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania na 2 lokale 
mieszkalne; 

9) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone lub 
zadaszone. 

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM i 2RM o podstawowym przeznaczeniu dla 
zabudowy zagrodowej, ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,1, maksymalny 
0,6; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 50%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 40% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako wbudowane, dobudowane do budynku 
o funkcji podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 

6) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy) do 12 m; 

7) dopuszcza się płaski kształt dachu wiat związanych z obsługą rolnictwa o nachyleniu do 10° i wysokości 
maksymalnej 8 m; 
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8) nakazuje się w zagospodarowaniu działki budowlanej zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania na 
samochód osobowy; 

9) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone, 
zadaszone, w części garażowej budynku mieszkalnego lub garażu. 

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 
11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R o podstawowym 
przeznaczeniu rolniczym, ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie rolnego użytkowania terenu; 

2) zakazuje się lokalizacji zabudowy; 

3) dopuszcza się utrzymanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych; 

4) nie wyznacza się intensywności zabudowy; 

5) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy; 

6) nie wyznacza się powierzchni biologicznie czynnej; 

7) dopuszcza się punktowe elementy i sieci infrastruktury technicznej. 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1U o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 
usługowej, ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,1, maksymalny 
0,6; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako dobudowane do budynku o funkcji 
podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 

6) dopuszcza się zabudowę (funkcję) mieszkaniową związaną z lokalami dla właścicieli; 

7) dopuszcza się płaski kształt dachu o nachyleniu do 10° dla obiektów i urządzeń towarzyszących; 

8) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy): 

a) budynków usługowych i mieszkalnych do 12 m, 

b) obiektów i urządzeń towarzyszących o dachach stromych do 8 m, 

c) obiektów i urządzeń towarzyszących o dachach płaskich do 4 m; 

9) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić minimalną ilość miejsc do parkowania na samochody 
osobowe: 

a) 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,  

b) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny; 

10) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone. 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się następujące zasady, parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,2, maksymalny 
0,4; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 40%; 
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3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 40% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) obiekty i urządzenia towarzyszące nakazuje się realizować jako dobudowane do budynku o funkcji 
podstawowej lub wolnostojące o architekturze i wystroju nawiązującym do budynku o funkcji 
podstawowej; 

6) dopuszcza się płaski kształt dachu o nachyleniu do 10°; 

7) nakazuje się maksymalną wysokość budynków licząc od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu 
budynku (kalenicy): 

a) 9 m przy dachach stromych, 

b) 6 m przy dachach płaskich; 

8) dopuszcza się lokalizację obiektu wielofunkcyjnego związanego z usługą kultury i sportu; 

9) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić minimalną ilość miejsc do parkowania na samochody 
osobowe: 

a) 1 miejsce do parkowania na 50 m2 powierzchni użytkowej usług,  

b) 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny; 

10) miejsca do parkowania nakazuje się realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe niezadaszone. 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się następujące zasady, parametry  
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,2, maksymalny 
0,4; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy dla terenu do 40%; 

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 40% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń towarzyszących; 

5) dopuszcza się na terenie US realizację urządzeń czasowych,  związanych z organizacją imprez masowych; 

6) nakazuje się utrzymanie kształtu dachów budynków istniejących. 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK ustala się następujące zasady, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wysokość zabudowy – 25 m; 

2) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,2, maksymalny 
0,9; 

3) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 60%; 

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną: minimum 20% powierzchni działki; 

5) nakazuje się zachowanie zewnętrznego i wewnętrznego wystroju kościoła w jego historycznie 
ukształtowanej formie; 

6) dopuszcza się umieszczanie (wmurowywanie) na ścianach przyziemia tablic pamiątkowych, epitafiów lub 
płaskorzeźb; 

7) zakazuje się stosowania nowych konstrukcji wieżowych i dominant przestrzennych, stanowiących 
konkurencję wobec walorów widokowych w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, za wyjątkiem obiektów 
i urządzeń uzupełniających systemów: przeciwpożarowych, ochrony mienia, nagłośnienia. 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie terenu podstawowe: cmentarz, kaplica cmentarna, kolumbaria; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: gospodarcze, infrastruktury technicznej; 
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3) maksymalna wysokość zabudowy do 6 m; 

4) dachy symetryczne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25º do 45º lub dachy płaskie o kącie 
nachylenia do 12º; 

5) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy od 0,05 do 0,4; 

6) powierzchnia zabudowy do 20%; 

7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 20%. 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP ustala się następujące zasady, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne, z wyjątkiem terenu 2ZP; 

2) dopuszcza się wydzielenie ciągów pieszych; 

3) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką. 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZD ustala się następujące zasady, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,05, maksymalny 
0,4; 

2) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 20%; 

3) nakazuje się przyjąć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, istniejącej zabudowy; 

5) dopuszcza się realizację nowych obiektów kubaturowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; 

6) dopuszcza się zabudowę związaną z funkcją terenu w formie niskiej zabudowy o maksymalnej wysokości 
obiektów do 5 m; 

7) nakazuje się dachy płaskie o nachyleniu do 10°, dopuszcza się dachy jednospadowe lub dwuspadowe 
o nachyleniu połaci 25° ÷ 35°. 

14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS ustala się 
następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką; 

2) dopuszcza się wycinki drzew i krzewów; 

3) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych, w tym ochrony przeciwpowodziowej. 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1K ustala się następujące zasady, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń oczyszczalni ścieków, stacji transformatorowo – 
rozdzielczych, zabudowy towarzyszącej (magazynowej, socjalnej, biurowej) rozbudowę urządzeń wodno –  
kanalizacyjnych; 

2) dopuszcza się wysokość obiektów budowlanych do 15 m; 

3) nakazuje się przyjąć wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej minimalny 0,05, maksymalny 
1,0; 

4) dopuszcza się wielkość powierzchni zabudowy działki budowlanej do 80%; 

5) nakazuje się przyjąć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% powierzchni działki; 

6) nakazuje się dachy płaskie o nachyleniu o 10o, dopuszcza się dachy jednospadowe lub dwuspadowe 
o nachyleniu połaci od 25o do 35o; 

7) nakazuje się  nasadzenia zieleni o charakterze izolacyjnym. 

16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KS ustala się następujące zasady: 
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1) nakazuje się realizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 tony; 

2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 5%; 

3) nie wyznacza się intensywności zabudowy; 

4) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy; 

5) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy; 

6) nie wyznacza się linii zabudowy; 

7) minimalna liczba miejsc do parkowania: 10, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie  pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową: wg zapotrzebowania inwestorskiego; 

8) sposób realizacji miejsc do parkowania: stanowiska powierzchniowe otwarte z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się następujące zasady: 

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość drogi 
KDZ w liniach rozgraniczających na minimum 12 m, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 
przestrzennych i przepisów odrębnych;  

2) dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych, na 
warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

18. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL ustala się następujące zasady: 

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość dróg 
KDL w liniach rozgraniczających na minimum 12 m, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 
przestrzennych i przepisów odrębnych;  

2) dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych, na 
warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 
6KDD, 7KDD, 8KDD ustala się następujące zasady: 

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość dróg 
KDD w liniach rozgraniczających na minimum 10 m, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 
przestrzennych i przepisów odrębnych;  

2) dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych 
i miejsc do parkowania, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Tdg, 2Tdg, 3Tdg, 4Tdg, 5Tdg, 6Tdg, 7Tdg 
w zakresie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość dróg Tdg w 
liniach rozgraniczających na minimum 5 m, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych 
i przepisów odrębnych.  

21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ ustala się 
następujące zasady: 

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość dróg 
KDJP w liniach rozgraniczających na minimum 7 m, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań 
przestrzennych i przepisów odrębnych;  

2) dopuszcza się lokalizację chodników i ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo – rowerowych i miejsc do 
parkowania, na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK ustala się następujące zasady: 

1) przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe; 

2) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: urządzenia techniczne i infrastruktura techniczna; 

3) nie wyznacza się intensywności zabudowy; 

4) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy; 
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5) nie wyznacza się powierzchni biologicznie czynnej; 

6) nie wyznacza się linii zabudowy. 

§ 13. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: 

1) ustala się strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 m od granicy cmentarza; 

2) nakazuje się uwzględnienie ustaleń wynikających z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  
Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r., a ogłoszony w dniu 6 grudnia 
2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967); 

3) nakazuje się uwzględnienie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Grodkowie, na której obowiązują 
zakazy ustanowione Rozporządzeniem Nr 13/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. 

§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
nakazuje się: 

1) dla nowo wydzielanych działek budowlanych: 

a) minimalną powierzchnię dla terenów objętych planem z wyjątkiem terenów rolnych – 400 m2,  

b) minimalną powierzchnię dla terenów rolnych – zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) minimalną szerokość granicy frontowej – 20 m, 

d) kąt położenia granic bocznych w stosunku do pasa drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna 
terenu, ustala się na 90º, z tolerancją do 5º, przy czym obowiązuje zachowanie jednakowego kąta 
położenia linii podziałów geodezyjnych ciągów działek wydzielanych wzdłuż tej samej drogi; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie obowiązują przy wydzielaniu działek użytkowanych rolniczo, 
przeznaczonych pod drogi oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej; 

3) dopuszcza się wprowadzenie podziału innego niż według wytycznych wskazanych w pkt 1, jedynie 
w przypadkach, gdy spełnienie wymagań jest niemożliwe, ze względu na lokalne uwarunkowania. 

§ 15. Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) nakazuje się obsługę terenów objętych planem istniejącymi i projektowanymi drogami publicznymi klasy: 
zbiorczej KDZ, lokalnej KDL, dojazdowej KDD oraz drogami wewnętrznymi: ciągami pieszo - jezdnymi 
KDPJ i transportu rolnego Tdg; 

2) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń lub rozwiązań budowlanych minimalizujących negatywne 
oddziaływanie istniejących i planowanych dróg; 

3) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych, w tym drogowych 
obiektów inżynierskich, sieci infrastruktury technicznej i urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą – 
w tym również związanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych 
z jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi, zieleni przydrożnej i izolacyjnej, lokalizację urządzeń 
komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe), zjazdów; 

4) w ramach wyznaczonych miejsc do parkowania nakazuje się zapewnić miejsca przeznaczone dla pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, jednak nie mniej niż 2% wyliczonej 
ilości miejsc podstawowych, za wyjątkiem terenów: MN, MM i MU; 

5) na terenach: MN, MM i MU miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
nakazuje się wyznaczyć według potrzeb indywidualnych. 

§ 16. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza się realizację sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty budowlane z nią 
związane na wszystkich terenach, pod warunkiem zgodności z ustaleniami szczegółowymi planu oraz 
przepisami odrębnymi; 
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3) nakazuje się nowe sieci infrastruktury technicznej realizować jako podziemne, z wyjątkiem tych elementów 
sieci, które ze względów technicznych i zgodnie z przepisami odrębnymi wymagają sytuowania 
nadziemnego; 

4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszącej inwestycjom na 
terenach własnych inwestora; 

5) nakazuje się zapewnienie dostępu dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących 
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodę nakazuje się zaopatrzenie z istniejącej sieci z uwzględnieniem właściwej 
dostępności wody dla celów przeciwpożarowych; 

7) w zakresie odprowadzania ścieków nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem zastosowania rozwiązań indywidualnych zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

8) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych nakazuje się ich zagospodarowanie w granicach 
własnych działki z dopuszczeniem odprowadzenia do lokalnej kanalizacji deszczowej lub innych 
odbiorników wód opadowych, przy czym nakazuje się neutralizację ewentualnych substancji 
ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym (parkingi, drogi wewnętrzne); 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) dopuszcza się inwestycje związane z budową gazowej sieci dystrybucyjnej na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych, 

b) dopuszcza się indywidualne zaopatrzenie w gaz ze zbiorników, z uwzględnieniem ograniczeń 
wynikających z przepisów odrębnych; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakazuje się: 

a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła, 

b) wymóg stosowania do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami 
emisyjnymi, 

c) dopuszcza się stosowane do celów grzewczych energii  pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych za pomocą 
mikroinstalacji oraz małej instalacji (do 100 kW) określonej według przepisów odrębnych, 
z wyłączeniem instalacji termicznego przekształcania odpadów i instalacji spalania wielopaliwowego; 

11) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) nakazuje się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci 
elektroenergetycznych, 

b) dopuszcza zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 
100 kW, na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 

12) nakazuje się prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi; 

13) nie dopuszcza się odprowadzania wód opadowych na teren kolejowy i korzystania z kolejowych urządzeń 
odwadniających. 

§ 17. Stawkę procentową związaną z naliczeniem opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 w/w ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się dla wszystkich terenów objętych 
planem w wysokości 30%, za wyjątkiem dróg publicznych, dla których ustala się stawkę w wysokości 1%. 

ROZDZIAŁ III. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 
1) zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 471, poz. 782, poz. 1086 i poz.1378 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/...../20

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 16 grudnia 2020 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/...../20 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski 

Na podstawie art. 17 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Burmistrz Grodkowa rozpatruje uwagi wniesione do projektu 
planu i rozstrzyga o sposobie ich uwzględnienia w projekcie planu. 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ww. ustawy Burmistrz Grodkowa przedstawia Radzie Miejskiej 
w Grodkowie projekt planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Na podstawie art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
Rada Miejska w Grodkowie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do planu. 

W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego 
wglądu od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r. oraz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12 sierpnia 2020 r. na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie wniesiono żadnych uwag.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/...../20 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

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 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), zadania własne gminy. 

2. Prognozowany koszt inwestycji został określony w sporządzonej na potrzeby projektu planu prognozie 
skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówienia 
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m. in. ustaw: Prawo 
budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo ochrony środowiska,  o samorządzie gminnym oraz 
o gospodarce komunalnej; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła realizowane będą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej niewyszczególnionych 
w § 1 ust. 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane będą przez budżet gminy lub 
na podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-
prawne. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.). 

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę: 

1) dochody własne; 

2) dotacje; 

3) pożyczki i kredyty; 

4) fundusze Unii Europejskiej.
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Uzasadnienie

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Tarnów Grodkowski

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) przedmiotem uchwały Rady Miejskiej
w Grodkowie jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów
Grodkowski.

Podstawą sporządzenia ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwała
nr XVIII/161/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski.

Głównym celem niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest utrzymanie
dotychczasowych funkcji terenów oraz wprowadzenie zmian podstawowego przeznaczenia terenów,
poprzez wprowadzenie ustaleń umożliwiających zagospodarowanie danego terenu innymi funkcjami w tym:
funkcjami mieszkaniowymi, usługowymi, a także wprowadzenie terenów zieleni.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego,
do ustanowienia którego uprawniają Radę Miejską w Grodkowie przepisy ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono
wymagane przepisami prawa instytucje i organy oraz ogłoszono: w prasie, poprzez obwieszczenia
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie i w Tarnowie Grodkowskim, na stronie internetowej
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu oraz o terminie składania wniosków. Projekt planu
uzyskał wymagane przepisami prawa uzgodnienia oraz opinie.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 czerwca 2020 r. do 29 lipca
2020 r. W trakcie wyłożenia, w dniu 27 lipca 2020 r., odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został wykonany zgodnie z procedurą
sporządzania planu ustaloną przepisami art. 15 ÷ 20, ze szczególnym uwzględnieniem
wymogów ustalonych w art. 1 ust. 2 ÷ 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w tym:

1) Zostały uwzględnione wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury
w odniesieniu do kategorii terenów ustalonych w planie:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

- MM – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,

- MU – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami,

- RM – tereny zabudowy zagrodowej,

- R – tereny rolnicze,

- U – tereny zabudowy usługowej,

- UK – tereny usług sakralnych,

- US – tereny sportu i rekreacji,

- ZP – tereny zieleni urządzonej,

- ZC – cmentarz,

- ZD – teren ogrodów działkowych,

- K – oczyszczalnia ścieków, infrastruktura techniczna kanalizacyjna,

- WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych,
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- KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,

- KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

- KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,

- Tdg – tereny dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- KDPJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych,

- KS – teren parkingu,

- KK – teren kolejowy.

a) ustalając przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania, organ sporządzający – Burmistrz
Grodkowa ważył interes publiczny i interesy prywatne, a także wziął pod uwagę analizy środowiskowe
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym prognozowany wpływ ustaleń planu
na poszczególne elementy środowiska,

b) w odniesieniu do zasad kształtowania zabudowy – dla terenów, zgodnie z ich podstawowym
przeznaczeniem, w planie zostały ustalone wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry kształtowania
zabudowy (uwzględniające wskaźniki zagospoda-rowania oraz użytkowania terenów, ustalone
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Grodków).

2) Wprowadzono zasady ochrony i kształtowania środowiska poprzez wprowadzenie rozwiązań
planistycznych zapewniających ochronę, określono zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej,
zaopatrzenia w gaz, ciepło, energię elektryczną, na terenach objętych planem.

3) Ustalono wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, tj. występowanie stanowisk
archeologicznych, zabytków nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków, zabytków nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytków, a także dóbr kultury współczesnej, wymagających określenia zasad ich
ochrony.

4) Potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględniono m. in. poprzez ustalenie wskaźników pozwalających
na realizację minimalnej liczby miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową.

5) W obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których
obowiązują nakazy, zakazy i dopuszczenia określone w ustawie Prawo wodne, a także obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat oraz obszary obejmujące
tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

6) W obszarze planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych, a także tereny górnicze.

7) Ze względu na brak występowania, plan nie określa krajobrazów priorytetowych określonych
w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

8) Plan otrzymał wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

9) Uwzględniono, w planie, walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności,
poprzez wprowadzenie funkcji zgodnych ze studium. Nastąpi wykorzystanie istniejącego oraz
projektowanego układu komunikacyjnego, umożliwiającego realizację zjazdów publi-cznych lub
indywidualnych do układu dróg publicznych. Generalnie nowe tereny zostały wyznaczone
przy uwzględnieniu dostępności do istniejącego oraz projektowanego układu komunikacyjnego poprzez
drogi publiczne klasy Z, L, D. Interes prywatny został uwzględniony w szerokim zakresie, w tym
w zakresie przeznaczenia pod zabudowę gruntów we władaniu osób fizycznych.

2. Stanowisko właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
o których mowa w art. 17 pkt 6 lit. b ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażone w procedurze sporządzenia niniejszego planu, dowodzi, że projekt planu spełnia wymogi
obronności i bezpieczeństwa państwa. W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia
planu, wyżej wymienione organy nie zgłosiły żadnych wniosków dotyczących potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa. Na kolejnym etapie procedury opiniowania i uzgadniania Wojewódzki Sztab
Wojskowy uzgodnił przedmiotowy projekt planu bez uwag.
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3. Potrzeby interesu publicznego zostały uwzględnione przez organ sporządzający – Burmistrza
Grodkowa, poprzez rozpatrzenie i uwzględnienie wniosków złożonych do projektu planu
przez instytucje i organy opiniujące i uzgadniające.

4. W sytuacji realizacji ustaleń planu nastąpi wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, w zakresie koniecznym i niezbędnym.

5. Podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w tych pracach poprzez:

1) ogłoszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej) oraz zawiadomienie o podjęciu uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z podaniem
terminów o składaniu wniosków do planu, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2) wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu z zachowaniem
przepisów dotyczących zawiadomień i uzgodnień zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planu,

3) ogłoszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej) o wyłożeniu projektu planu do publicznego
wglądu i możliwości składania uwag do projektu planu, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

6. Podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur
planistycznych poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie
sporządzania projektu planu.

7. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenia planu są zgodne z treścią:

- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podjętej
uchwałą nr XLVII/370/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Grodków,

- oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Grodków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
Gminy Grodków opracowanej w 2018 r.

8. Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy – realizacja ustaleń planu
będzie związana z realizacją infrastruktury technicznej, więc będzie stanowiła obciążenie
budżetu Gminy Grodków. Gmina może liczyć, w sytuacji uchwalenia i wejścia w życie
planu, jako prawa miejscowego, na zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu wzrostu
podatku od nieruchomości (prognozowane obciążenia gminy oraz wpływy do budżetu gminy
z tytułu realizacji ustaleń planu określa prognoza skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego).

Dokumentacja prac planistycznych planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego
zgodności z prawem, jest sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze
objętym planem.
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XX/173/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków w załączniku wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 : 

a) uchyla się ust. 2, 

b) uchyla się ust. 6; 

2) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3.1. w brzmieniu: 

„ust. 3.1. Właściciele nieruchomości w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z obowiązku 
posiadania pojemnika na bioodpady, o którym mowa w ust. 2 pkt 4”;; 

3) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ ust. 4. Na terenach ogródków działkowych zabronione jest prowadzenie hodowli stwarzającej 
uciążliwość przez nadmierny hałas i odór dla innych użytkowników ogródków działkowych”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) Dz.U. z 2020 r. poz. 1378 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)) oraz art. 6j ust. 2, ust. 2a, ust. 3 oraz art. 6k ust. 1, 
ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/175/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 2721), w §1 po ust. 3 dodaje się 
ust. 4 - 6 w brzmieniu: 

„ust. 4. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

ust. 5. Określa się wysokość zwolnienia, o którym mowa w ust. 4 w wysokości 1,00 zł od jednego 
mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, uwzględnionego w obliczeniu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

ust. 6. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
o którym mowa w ust. 5 jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej oświadczenie o posiadaniu 
kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 
1) Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.1)), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/176/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 2722), załącznik do uchwały otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 
1) Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 
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                                                                                                                 Załącznik do uchwały Nr …… 
                                                                                                     Rady Miejskiej w Grodkowie  
                                                                                                     z dnia ………….. 
                                                                                                                                                

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
   

Podstawa 
prawna:  

 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku    

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)   

Termin 
składania:  

 
 W terminie:   

 
• 

• 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  

  

   

nieruchomości odpadów komunalnych,   
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub   
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 
a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.   

 

Miejsce 
składania:  Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków  

A.1 OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 A.2 DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać rok, 
miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 
obowiązku uiszczania opłaty) 

  

Rok  Miesiąc  Dzień  

B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Rodzaj składającego deklarację: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  1. właściciel  
  2. współwłaściciel   
  3. użytkownik wieczysty  
  4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
  5. inny podmiot ………………………………………………………………………………..  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Składający: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)                                    
  1. Osoba fizyczna 

   Numer telefonu: 

Imię i nazwisko składającego deklarację:     

              

              PESEL  

  

  

Id: 121C656B-34BD-466C-B6C6-1D9E9B8BCAD8. projekt Strona 1



DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Id: D9EE72E7-C294-4A91-A726-F1DE1ED42EF4. Projekt  Strona  2 

  
 D.1 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
  

Kraj  

   

Województwo  

   

Powiat  

   

Gmina  

  

  

Ulica  

  

  

Nr domu  

  

  

Nr lokalu  

  

  
Miejscowość  

   

Kod pocztowy  

   

Poczta  

   
  

 D.2 ADRES NIERUC HOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ / PRZESTAŁY 
POWSTAWAĆ ODPADY KOMUNALNE 

    

Miejscowość  

   

Ulica  

   

Nr domu  

   

Nr lokalu  

   

Kod pocztowy  

  

  

Poczta  

  

  

Nr działki  

  

  
  

 D.3 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy   

  2. nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady   

           komunalne  

  3. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym  

  
 E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełniają właściciele 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy )  
   

E1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.2 niniejszej deklaracji odpady będą zbierane 
w sposób selektywny         TAK  

E2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje:    

………………….. osób (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)      

E3. Oświadczam, że posiadam Kartę Dużej Rodziny:          TAK                                              NIE  

E4. Oświadczam, że na nieruchomości wykazanej w punkcie D.2 znajduje się kompostownik przydomowy 
i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, w związku z czym zamierzam korzystać 

ze zwolnienia:             TAK                                                NIE 
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 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYM I  
 

  
  F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  (należy wypełnić, jeśli w 

części D.3 zaznaczono kwadrat: 1 lub 3 )  
 

                1 osobę  zł         gr  zł         gr  

                2 osoby  zł         gr  zł         gr  

                3 osoby  zł         gr  zł         gr  

                4 osoby  zł         gr  zł         gr  

          5 osób i więcej  zł         gr  zł         gr  

 F.4. Suma miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:                                           zł        gr 

 
F.5. Suma miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli posiadających 
         Kartę Dużej Rodziny:       
                                                                                                                                                                      zł        gr                                                                                  
F.6. Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących     
        bioodpady (kwota zwolnienia x liczba osób zamieszkujących nieruchomość)                                
                                                                                                                                                                      zł        gr    

F.7. Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu: (dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których są  
       kompostowane bioodpady) różnica poz. F.5. i poz. F.6.                                                                  
                                                                                                                                                                      zł        gr     

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)  

Do deklaracji dołączono:  

  pełnomocnictwo - ………. szt.  

  kopia Karty Dużej Rodziny  

  Załącznik nr 1 – Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość  

  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju  

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania  

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego             
zameldowania  
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

  
  
   …………………………………….                                                           ….…………………...  
             (miejscowość i data)                                                                            (czytelny podpis)  
  

I. ADNOTACJE ORGANU  

 

  
  
Pouczenie:  

  

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438  ze zm.)  

  

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.   

  

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.  

  

4. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  

   

5. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010 ze zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.   

  

6. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 ze zm.) 1. w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 
radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez składającego 
deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie  z Uchwałą Nr VIII/74/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z 
dnia 15  lipca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
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2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). Zwolnienie z opłaty dotyczy zwolnienia w całości 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny, 
wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

  
  

  
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  

  
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z 
późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest 
Burmistrz Grodkowa z siedzibą ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w imieniu którego działania realizuje Urząd Miejski w 
Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.  

2. W Urzędzie Miejskim w Grodkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd 
Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, kontakt  e-mail:dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. c RODO (tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010,  z późn. zm.) – 
art. 6h.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których 
Administratorem jest Burmistrz Grodkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, 
szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo 
do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -narusza przepisy 
unijnego rozporządzenia RODO.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym 
profilowaniu.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.  

10. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego w 
przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Grodkowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 4701)) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Brzeskiego Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi określone w załączniku do uchwały  i ustala się ich 
przebieg zgodnie z tym załącznikiem. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

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

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 

 
1) zm. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1087, poz. 471) 
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Załącznik do uchwały Nr ....../......../20 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia .................... 2020 r. 

Wykaz i przebieg dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych 

Lp. Numer ewidencyjny  
działek 

Istniejąca 
nawierzchnia  

Nazwa drogi  Przebieg drogi 

1. Dz. nr 861/3; 862/1; 
877/7; cz. dz. 844/15; 
cz. dz. 910/24  - 
Grodków 

Nawierzchnia 
bitumiczna 

ul. Kochanowskiego  Od ul. Sienkiewicza do ul. Norwida 

2. Dz. nr cz. dz. nr 
910/24 - Grodków 

Nawierzchnia z 
kostki brukowej 

ul. Norwida Od ul. Sienkiewicza do ul. Norwida 
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Projekt Nr 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXII/......../20 

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWiK 

na lata 2021 – 2024 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje : 

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki  GRODWiK na lata 2021 – 2024, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Spółki „GRODWiK” na lata 2019-2021. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Burmistrz Grodkowa 
 
 

Marek Antoniewicz 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia....................2020 r. 

WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU 
I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ 

WODOCIĄGOWYCH  I URZĄDZEŃ  KANALIZACYJNYCH 
BĘDĄCYCH  W POSIADANIU  SPÓŁKI  GRODWiK 

NA  LATA  2021-2024 

I.   WPROWADZENIE: 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu spółki GRODWiK na lata 2021-2024 zwany dalej Planem opracowano na 
podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r, poz.2028) przy uwzględnieniu uwarunkowań ekonomicznych 
i technicznych Spółki. Zakres rzeczowy jest zgodny z następującymi dokumentami: 

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków, 

2) Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

3) Wnioskami potencjalnych odbiorców i dotychczasowych kontrahentów; 

4) Planami przebudowy i modernizacji dróg; 

5) Udzielonym Spółce zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Plan zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków określa w szczególności: 

1) planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych; 

2) przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

5) sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Niniejszy Plan obejmuje okres 4 lat od 2021 do 2024 roku. Plan ma charakter otwarty i może być 
sukcesywnie uzupełniany i korygowany przy zastosowaniu trybu właściwego dla uchwalenia Planu. 
Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz 
kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć. 
Na podstawie Planu będą opracowywane roczne plany inwestycyjne Spółki. Ogółem zakładana 
wartość zadań inwestycyjnych na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na lata 2021 – 
2024 wynosi 21 706 930 zł. 

II.  PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH 

W okresie obowiązywania Planu nie przewiduje się zmian rodzajowych w zakresie świadczonych 
usług wodociągowo kanalizacyjnych. Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez 
stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów. Najważniejsze polskie akty prawne to: 

·ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j.Dz. U. z 2020r. poz.2028.), 

·ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. -  Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), 

·ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r. – prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 z późn. zm. ), 
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·ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  ( t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) 

·oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia wykonawcze. 

Obecny zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Podstawowym zakresem działalności Spółki GRODWiK jest pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody 
oraz odbiór i oczyszczanie ścieków poprzez posiadany system urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 

Zaopatrzenie w wodę 

Pobór wody celem zaopatrzenia odbiorów w wodę odbywa się poprzez eksploatację trzech ujęć wody 
w miejscowościach : Grodków, Gnojna, Strzegów. Wszystkie wymienione ujęcia tworzą niezależne 
systemy wodociągowe. 

Na system dystrybucji wody w mieście i na wsiach składa się 278,5 km sieci i przyłączy w tym: 

·sieci magistralnej i tranzytowej 63,8 km, 

·rozdzielczej 136,9 km , 

·przyłączy wodociągowych 77,8 km 

System wodociągowy obejmuje również dwie przepompownie wody i cztery zbiorniki wody czystej. 
Woda z wyżej wymienionych ujęć jest uzdatniana i dostarczana do odbiorców w 35 miejscowościach na 
terenie gminy Grodków i 1 miejscowości na terenie gminy Skoroszyce - Starego Grodkowa. Mieszkańcy 
Rogowa zaopatrywani są w wodę z gminy Przeworno. Zakup wody dla Rogowa w 2019r. wyniósł 11.596 
m3. Poziom zwodociągowania gminy Grodków wynosi 100 %. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 
 

2019 

Ilość mieszkańców korzystających ze zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę 19 192 19 340 19 350 19 263 

Sprzedaż wody ogółem w m3 638 879 641 174 704 466 704 593 

Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych w m3 522 460 510 010 557 204 534 133 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Łączna długość sieci kanalizacyjnych wg stanu na 31 grudnia 2019 r. wynosiła 134,7 km. Obejmuje ona 
następujące systemy kanalizacyjne : 

1) kanalizacja ogólnospławna 10,9 km 

2) kanalizacja sanitarna 123,8 km, w tym: 

·w Grodkowie 18,7 km, 

·w miejscowościach wiejskich  105,1km, 

·12 tłoczni ścieków, 

·21 sieciowych przepompowni ścieków, 

·16 przydomowych przepompowni ścieków. 

Spółka obecnie eksploatuje własne sieci kanalizacyjne w Grodkowie, Gnojnej, Tarnowie 
Grodkowskim, Nowej Wsi Małej, Goli Grodkowskiej, Lipowej, Przylesiu Dolnym, Wierzbniku, 
Polanie, Kolnicy, Młodoszowicach, Bąkowie, Wojsławiu, Lubczy, Jeszkotlach, Wójtowicach, 
Jędrzejowie, Starowicach Dolnych i Strzegowie oraz administruje w imieniu Gminy Grodków sieć  
kanalizacyjną w Żelaznej, Osieku Grodkowskim oraz Kopicach. 

Spółka GRODWiK eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków w Tarnowie 
Grodkowskim. Średniodobowy przepływ ścieków w 2019r. wyniósł 1834m3 /d . 
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Oczyszczalnia ścieków r. może przyjmować docelowo: 

ØQśrd = 3 000 m3/d,  

ØQobl = 3 400 m3/d,  

ØQmaxd pogody suchej = 3 750 m3/d,  

Øqmaxh w czasie deszczu = 400 m3/h,  

Øqmaxh do biologii = 156 m3/h  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2016 2017 2018 2019 

Ilość mieszkańców korzystających ze zbiorowego 
odprowadzania ścieków 16 239 16 123 16 164 16 124 

Odbiór ścieków  ogółem (sprzedaż) w m3/rok 493 235 495 842 512 653 526 165 

Pozostała  działalność  

Spółka świadczy również usługi w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 
wywozu nieczystości płynnych, wynajmu sprzętu oraz innych prac wodno-kanalizacyjnych. 

III.  PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W CELU POPRAWY 
ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ODBIORU I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW. 

Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2021 – 2024 przewiduje realizację następujących zadań inwestycyjnych : 

1) Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków – II etap: 

·Zad. 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków, 

·Zad. 2 Renowacja kolektora sanitarnego DN250, L=600m metodą bezwykopową 
w ul. Warszawskiej w Grodkowie; 

2) Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w Kopicach część II; 

3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gałązczycach; 

4) Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN200-300, L=85m w ul. Elsnera w Grodkowie; 

5) Przebudowa przepompowni wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym wody czystej w miejscowości 
Wierzbna; 

6) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Lawendowej w Grodkowie (dz. nr 1112/15); 

7) Remont sieci wodociągowej DN100, L=190m w ul. Traugutta w Grodkowie; 

8) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Grodkowie – Półwiosek (dz. nr 65/1); 

9) Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Żelaznej (dz. nr 290, 298); 

10) Budowa sieci wodociągowej w Głębocku (do dz. nr 70/7); 

11) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kopicach – osiedle domków jednorodzinnych; 

12) Przebudowa sieci tranzytowej SUW Grodków – wieża ciśnień PEHD 280mm, L=1800m. 

Szczegółowy opis i pozostały zakres wyszczególniono w załączniku do niniejszego planu. Wyżej 
wymienione zamierzenia inwestycyjno – modernizacyjne służą poprawie jakości i pewności zasilania 
odbiorców usług, a także pozyskaniu nowych usługobiorców, jak również obniżeniu kosztów 
eksploatacji. 

IV.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW. 
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W ramach racjonalizacji zużycia wody oraz ograniczenia liczby awarii i minimalizacji strat wody, 
podejmowane będą zadania związane z wymianą sieci charakteryzujących się dużą awaryjnością, 
montażem zasuw, doborem urządzeń pomiarowych, zastosowanie radiowego systemu odczytów. 

V.  NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. 

Planowana  wartość zadań w okresie od 2021 do 2024 roku wynosi 21 706 930 zł, z tego: 

·w roku 2021 4 896 690 zł 

·w roku 2022 8 390 000 zł 

·w roku 2023 1 750 240 zł 

·w roku 2024 6 670 000 zł 

VI.  SPOSOBY FINANSOWANIA  PLANOWANYCH INWESTYCJI. 

Polityka inwestycyjna w zakresie rozbudowy urządzeń wodno - kanalizacyjnych skierowana jest  na 
wykorzystanie środków finansowych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, zysku, kredytów 
i pożyczek pochodzących z WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW w Warszawie, dotacji udzielanych przez 
instytucje dysponujące środkami finansowymi na inwestycje infrastrukturalne i ochronę środowiska, 
zarówno krajowe jak i zagraniczne. 

Prognozowane nakłady na inwestycje ujęte w Planie realizowane w latach 2021-2024 zamykają się 
kwotą 21 706 930 zł. Kluczowym warunkiem sprawnego przeprowadzenia niezbędnych projektów 
inwestycyjnych jest pozyskanie środków finansowych na ich realizację, aby zagwarantować utrzymanie 
płynności finansowej oraz zachować rentowność Spółki 

Spółka pozyskała dotację na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kopicach – 
część II” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kolejne wnioski będą sukcesywnie 
składane po ogłoszeniu naborów przez poszczególne instytucje. 

Załączniki : 

Harmonogram realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki GRODWiK na lata 2021 - 2024
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Do końca                      
XI 2020 Rok  2021 Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Nakłady inwestycyjne ogółem    21 799 075           92 145      4 896 690      8 390 000      1 750 240      6 670 000    

Źródła finansowania

a) środki własne      6 599 075           92 145      2 626 690         460 000      1 050 240      2 370 000    

b) dotacje Fundusz Spójności / PROW      7 000 000                   -        2 000 000                   -           700 000      4 300 000    

c) pożyczki      8 200 000                   -           270 000      7 930 000                   -                     -      

Oczyszczanie ścieków w  aglomeracji 
Grodków - II etap  ogółem      6 000 000                   -                     -                     -        1 000 000      5 000 000    

zad. 1 . Modernizacja oczyszczalni ścieków.                                                  dotacje FS      5 000 000                   -                     -                     -           700 000      4 300 000    

zad. 2 . Renowacja kolektora sanitarnego DN 250 
, L=600mb metodą bezwykopową w ul. 
Warszawskiej w Grodkowie                                                  

 środki własne      1 000 000                   -                     -                     -           300 000         700 000    

 ogółem      4 500 000           19 230      4 480 770                   -                     -                     -      

 dotacje PROW      2 000 000                   -        2 000 000                   -                     -                     -      

 środki własne      2 500 000           19 230      2 480 770                   -                     -                     -      

 ogółem      7 500 000                   -           270 000      7 230 000                   -                     -      

 pożyczka      7 500 000                   -           270 000      7 230 000                   -                     -      

4 Przebudowa kanalizacji sanitarnej DN200-300,  
L= 85m w ul. Elsnera w Grodkowie       środki własne         100 000                   -                     -           100 000                   -                     -       2022 

5

Przebudowa przepompowni wody wraz  ze  
zbiornikiem retencyjnym wody czystej w 
miejscowości Wierzbna                                                           
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 pożyczka         700 000                   -                     -           700 000                   -                     -       2022 

6
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. 
Lawendowej w Grodkowie (dz. nr 1112/15)                                           
-WYKONAWSTWO- 

 środki własne         162 800           67 560                   -                     -             95 240                   -       2019/2023 

7

Remont sieci wodociągowej DN100 , L=190m 
w ul. Traugutta w Grodkowie                                 
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 środki własne         251 275             1 275                   -                     -           250 000                   -       2019/2023 

8

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 
Grodkowie - Półwiosek (dz. nr 65/1)                                           
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 środki własne         150 000             4 080         145 920                   -                     -                     -       2019/2021 

9

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 
Żelaznej (dz. nr 290; 298)                                                           
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 środki własne         185 000                   -                     -                     -           185 000                   -       2023 

10

Budowa sieci wodociągowej w Głębocku (do 
dz. nr 70/7)                                                       -
DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 środki własne         220 000                   -                     -                     -           220 000                   -       2023 

11

Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w 
Kopicach - osiedle domów jednorodzinnych                                                
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO-  środki własne         360 000                   -                     -           360 000                   -                     -       2022 

12

Przebudowa sieci tranzytowej SUW Grodków - 
wieża ciśnień PEHD 280mm , L=1800m                                               
-DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO-  środki własne      1 670 000                   -                     -                     -                     -        1 670 000     2024 

Źródła  
finansowania

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Kopicach część II  2020/2021 

3
Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej                             
w Gałązczycach                                                -
DOKUMENTACJA + WYKONAWSTWO- 

 2021/2022 
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