
UCHWAŁA NR  

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (jt.: Dz. U. z 2019, poz. 712 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Rudziniec nr LIII/453/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 

regulaminu korzystania z plaż, kąpielisk strzeżonych oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rudziniec poprzez: 

-  zmianę § 3, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Korzystanie z kąpieliska strzeżonego jest odpłatne. Jednorazowy bilet wstępu w sezonie 

kąpielowym dla osób dorosłych (pełnoletnich) wynosi - 6 zł  

Z ponoszenia opłat za korzystanie z kąpieliska zwalnia się dzieci i młodzież szkolną do lat 18 oraz osoby 

niepełnosprawne. 

2. Korzystanie z miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli jest bezpłatne.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

Województwa Śląskiego. 

 

  



 

 

UCHWAŁA NR 

RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku 

w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (jt.: Dz. U. z 2021, poz. 679 z późn. zm.), po 

prowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (jt.: Dz. U. z 2020, poz. 1057) 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Regulaminie korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia 16 marca 2021 roku 

w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice wprowadza 

się zmianę § 3. 1., który otrzymuje następujące brzmienie:  

„§ 3. 1. Za korzystanie z miejsc postojowych (wjazd i postój Pojazdu) pobierana jest opłata. 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, pobierana jest od poniedziałku do niedzieli, od godziny 9:00 do godziny 

17:00 w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września. 

3. Stawka opłaty za wjazd i postój za każdy dzień postoju Pojazdu wynosi: 

1) na terenie miejsc postojowych oznaczonych na załączniku graficznym symbolem P1 

a) 15 zł brutto – dotyczy samochodu osobowego , quadu 

b) 20 zł brutto – dotyczy samochodu osobowego z przyczepą kempingową, kampera 

c) 20 zł brutto – dotyczy samochodu ciężarowego -dostawczego, autobus, busa 

d) 5 zł brutto – dotyczy  motocykli, motorowerów, skuterów, motorów 

2) na terenie miejsca postojowego oznaczonego na załączniku graficznym symbolem P  

a) 10zł brutto – dotyczy samochodu osobowego, quadu 

b) 15 zł brutto – dotyczy samochodu osobowego z przyczepą kempingową, kampera 

c) 15 zł brutto – dotyczy samochodu ciężarowego -dostawczego, autobus, busa 

d) 5 zł brutto – dotyczy  motocykli, motorowerów, skuterów, motorów.” 

 

2. Zmianie ulega treść załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Rudziniec nr XLIV/289/2021 z dnia 16 

marca 2021 roku w sprawie Regulaminu korzystania z miejsc postojowych nad Zbiornikiem Wodnym 

Pławniowice. Nowy Załącznik nr 2 przedstawiający w formie graficznej obszar objęty Regulaminem, 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

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

Województwa Śląskiego.  

 



 
 

                                                  UCHWAŁA Nr ...........                                    Projekt 

RADY GMINY  RUDZINIEC 

 

z dnia ........... 

 

 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków  ratowników 

Ochotniczych Straży  Pożarnych  Gminy Rudziniec, za udział w działaniu ratowniczym          

akcji ratowniczej,  szkoleniu lub ćwiczeniu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia  

2021 r.  o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) oraz art. 5 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1461),  

 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje: 

 

 

                                                                        § 1. 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Rudziniec, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, w wysokości: 

1) 20  zł za  uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej za każdą 

rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z  jednostki  Ochotniczej  Straży  Pożarnej; 

2) 10 zł za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu za każdą rozpoczętą godzinę od 

zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr LII/330/2021  Rady Gminy w Rudzińcu z dnia 29 lipca 2021 r. w 

sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  

Gminy  Rudziniec za uczestnictwo w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

 

                                                                       § 4.                                                 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego,  z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2022 r. 



 
 

 

                                                  UCHWAŁA Nr ...........                                    Projekt 

RADY GMINY  RUDZINIEC 

 

z dnia ........... 

 

 
w    sprawie    wyznaczenia   miejsca   do  prowadzenia  handlu  w  piątki   i  soboty 

przez  rolników  i  ich   domowników 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz  art. 3 ust.1 

ustawy z dnia 29 października 2021 r.  o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2290) 

 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje: 

 

 

                                                                        § 1. 

 

Wyznacza się miejsce placu targowego przy ul. Bocznej, stanowiącej część działki nr 

ewidencyjny 605/86 arkusz mapy 5 , obręb Pławniowice do prowadzenia handlu w piątki i 

soboty przez rolników i ich domowników. 

 

                                                                        § 2. 

 

Granice wyznaczonego miejsca określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                       § 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

 

                                                                       § 4.  

                                                

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały 



Projekt 
 
z dnia  26 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pławniowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), z inicjatywy 
Wójta Gminy Rudziniec, w związku z wnioskiem właścicieli działki nr 567/80, arkusz mapy 8, obręb 
Pławniowice 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „ulica Pogodna” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pławniowice, 
stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 567/80, arkusz mapy 8, 
obręb Pławniowice. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny – mapa ewidencyjna z zaznaczonym 
położeniem drogi, o której mowa w §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 
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Projekt 
 
z dnia  26 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rudno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), z inicjatywy 
Wójta Gminy Rudziniec, w związku z wnioskiem właścicieli działki nr 199/17, arkusz mapy 9, obręb Rudno 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę „ulica Stary Sad” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rudno, 
stanowiącej własność osób fizycznych, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 199/17, arkusz mapy 9, 
obręb Rudno. 

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowi załącznik graficzny – mapa ewidencyjna z zaznaczonym 
położeniem drogi, o której mowa w §1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 
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Projekt 
 
z dnia  26 maja 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie 

kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5, w związku z art. 400a 
ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1973 z późn. zm.), 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/192/2020 Rady Gminy Rudziniec z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł 
ciepła w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec,  wprowadza się zmiany: 

- § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: 

„Z budżetu Gminy Rudziniec mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 
modernizacji źródeł ciepła budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, poprzez wymianę 
niskowydajnego i nieekologicznego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne w ramach Programu 
Ograniczenia Emisji dla Gminy Rudziniec”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

Rady  Gminy  Rudziniec 

z  dnia  2  czerwca  2022  r. 

 

 

 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok 

szkolny 2021/2022 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

– Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), po dokonaniu analizy ceny 

jednostki paliwa w Gminie Rudziniec 

 

 

Rada Gminy Rudziniec 

uchwala, co następuje 

 

 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LI/320/2021 Rady Gminy Rudziniec z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok 

szkolny 2021/2022 poprzez: 

 

- zmianę § 1, który otrzymuje brzmienie: 

 

„Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Rudziniec na rok szkolny  

2021/2022  w  następującej  wysokości:  

 

1) Olej napędowy (ON)      -  7,41 zł 

2) Etylina   (E)     -  6,60 zł  

3) Gaz    (LPG)   -   3,85 zł” 

 

§ 2. Średnia cena jednostki paliwa określona w § 1 niniejszej uchwały ma zastosowanie do  

         rozliczeń zwrotu kosztów przewozu w stosunku do przewozów wykonywanych  

         począwszy od dnia 1 kwietnia 2022 roku.  

 

§ 3.   Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Rudziniec. 

 

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.             
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