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Gminy Rudnik
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Pomimo planów, aby być z Wami na łamach biuletynu na Waszych świątecznych stołach, tym razem musimy zadowolić się 
kontaktem wirtualnym. Panująca pandemia koronawirusa zmieniła spojrzenie nas wszystkich na wiele spraw, dotychczas oczy-
wistych. Narzuciła nam rozwiązania, których w innej rzeczywistości nigdy byśmy nie przyjęli. Wymusiła również inny spo-
sób świętowania, z dala od rodziny i obrządków kościelnych. Pomimo wszystko, pomimo wciąż istniejącego zagrożenia pragnę 
być blisko Was i łączyć się z Wami w czas Wielkanocy. Symbolicznie dzielę się z Wami święconym jajkiem i życzę, aby ten trud-
ny dla wszystkich czas jak najszybciej minął, aby omijały Was wszelkie choroby, a czas kwarantanny był okazją do przemyśleń  
i akceptacji niedoskonałości ludzkości. Życzę Wam nadziei na lepsze jutro, a na czas nazwany „zostań w domu” - wiele radości 
z przebywania w gronie najbliższej rodziny! Wykorzystajcie ten czas na rozbudowanie lub odbudowanie wzajemnych relacji!

Żegnam się z Wami z ufnością, że już następny numer biuletynu dotrze do Państwa tradycyjnie, w wersji drukowanej, a my będzie-
my mogli cieszyć się swoim towarzystwem na gminnych lub sołeckich spotkaniach i odkrywać na nowo naszą wspólnotę. Spokojnych 
i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych! 

Wójt Gminy Rudnik
Piotr Rybka

Nowy samochód dla OSP w Strzybniku

Klub Seniora

Drodzy Mieszkańcy!

Druhowie powitali z honorami upragnio-
ny nowy wóz bojowy na miarę XXI wieku. 
Były race, konfetti i poczęstunek. W so-
botnie popołudnie 29 lutego do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Strzybniku oficjal-
nie wprowadzono wóz. To średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Kamaz, zastąpił 
on blisko pięćdziesięcioletniego Magiru-
sa-Deutz. Wóz kosztował 786 tys. złotych. 
660 tys. zł na zakup pozyskano z Funduszu 
Sprawiedliwości, 7 tys. zł dołożyli miesz-
kańcy, 13 tys. zł pozyskano z funduszu so-
łeckiego, natomiast resztę, czyli ponad 100 
tys. złotych przekazał miejscowy samorząd. 
W oficjalnym wprowadzeniu wozu uczest-
niczyli zaprzyjaźnieni strażacy z Gamowa, 
wójt gminy Piotr Rybka, radny gminny Miro-
sław Golijasz, sołtyska wsi Maria Szramek 
oraz mieszkańcy.

☐

Otwarty pod koniec listopada 2019 roku 
Klub Seniora w Rudniku do czasu zawiesze-
nia działalności, związanej z rozprzestrze-
nianiem się pandemii, rozwijał się coraz le-
piej. Zapisanych jest 26 seniorów. Dzięki 
porozumieniu z Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego Województwa 
Śląskiego w Raciborzu (Medyk), jego słu-
chacze odbywają praktyki. Dzięki temu od-
bywają się zajęcia plastyczne, rehabilitacyj-
ne, pogadanki z dietetykami. Na zaproszenie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniku 

Pani Wiga Wojnowska, raciborska poetka 
przyjechała do Klubu Seniora w Rudniku 
i podzieliła się swoimi wierszami. Pani Wi-
ga jest skromną i bardzo ciepłą osobą. Jej 
wiersze opowiadają o zwyczajnym życiu, 
uczuciach, miłości do przyrody i otaczają-
cego świata. Wydała 15 tomików wierszy  
i 1 książkę pt.: „Sto lat Dony”. Ostatnim miał 
być tomik : „To co zostało”. Na czas pande-
mii Klub Seniora jest nieczynny. Jak tylko mi-
nie zagrożenie z pewnością wróci do życia.

☐
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Urząd Stanu Cywilnego

W 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Rudniku wpisano do rejestru urodzeń 
9 aktów urodzeń sporządzonych za granicą; 
zarejestrowano 28 małżeństw oraz 27 zgo-
nów. Najwięcej było ślubów konkordato-
wych – 22 (to o 11 więcej niż przed rokiem), 
cywilnych – 5, jedno małżeństwo zawarte 
za granicą wpisano do rejestru małżeństw. 
Łącznie umiejscowiono 10 zagranicznych 
aktów stanu cywilnego. Zarejestrowano 5 
rozwodów. Wydano 484 odpisy aktów stanu 
cywilnego. Wysłano 19 listów gratulacyjnych 
do par małżeńskich, które obchodziły jubile-
usz 25-cio lecia pożycia małżeńskiego, 5 do 
par, które doczekały jubileuszu 55 rocznicy 
małżeństwa. Siedem par obchodziło jubile-
usz „Złote Gody”. Wójt Gminy udekorował 
jubilatów medalami przyznanymi przez Pre-

Informacje statystyczne za rok 2019 dotyczące naszej Gminy.
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 
Diamentowych Godów doczekało pięć par 
małżeńskich. Najdłuższy staż małżeński  
w Gminie Rudnik obchodziła para świętują-
ca 67. rocznicę pożycia małżeńskiego. Sze-
ściu mieszkańców obchodziło 90-tą rocznicę 
urodzin,trzech 95 -tą, natomiast najstarszy 
mieszkaniec Gminy obchodził 96 urodziny.

Ewidencja działalności gospodarczej

W 2019 roku w Urzędzie Gminy Rudnik 
13 przedsiębiorców złożyło wnioski o wpis 
do Centralnej Ewidencji Działalności Gospo-
darczej, a 12 zakończyło prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej. Wniosków o zmia-
nę stanu faktycznego i prawnego było 63,  
o wpis informacji o zawieszeniu działalności 
17, natomiast o wpis informacji o wznowieniu 
działalności gospodarczej było 5.

Ewidencja ludności

Ogólna liczba mieszkańców Gminy Rud-
nik na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 5009. 
Zameldowało się 79 osób, wymeldowały się 
92 osoby, w obrębie gminy przemeldowało 
się 26 osób. Na pobyt czasowy zameldowa-
ło się 29 osób w tym 6 cudzoziemców. Uro-
dziło się 56 dzieci: 29 chłopców i 27 dziew-
czynek. Umarło 40 mężczyzn i 24 kobiety. 
Najpopularniejszymi imionami nadawany-
mi chłopcom były: Dawid, Michał i Wiktor; 
dziewczynkom: Alicja, Martyna i Natalia. Do 
najrzadziej nadawanych imion chłopięcych 
należały: Jan, Nicolas i Stanisław, natomiast 
dziewczęcych: Daria, Maja i Nina. Spośród 
ogólnej liczby mieszkańców 72 osoby zawarły 
związek małżeński, a 12 osób się rozwiodło. 
Wydano 382 dowody osobiste i 45 osobom 
nadano nr PESEL.

☐

Miejscowość Liczba ludności

Brzeźnica 480

Czerwięcice 107

Dolędzin 21

Gamów 432

Grzegorzowice 560

Jastrzębie 152

Lasaki 167

Ligota Książęca 141

Łubowice 349

Modzurów 379

Ponięcice 231

Rudnik 1006

Sławienko 8

Sławików 439

Strzybnik 273

Szonowice 264

Ogółem 5009

Stan ludności Gminy Rudnik
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W dniu 13 lutego 2020 r. Jubileusz 60-
tej rocznicy zawarcia związku małżeńskie-
go obchodzili Państwo Genowefa i Emanuel 
Szaton z Jastrzębia. Pani Genowefa urodziła 
się i całe życie związana jest z Jastrzębiem. 
Pracowała na własnym gospodarstwie rol-
nym oraz zajmowała się domem i wychowa-
niem dzieci. Pan Emanuel z zawodu stolarz 
pracował w swoim zawodzie aż do emery-
tury oraz pomagał w prowadzeniu wspól-
nego gospodarstwa rolnego. Jubilaci do-
czekali 3 dzieci, 9 wnuków i 6 prawnuków. 
Życzenia Dostojnym Jubilatom złożyli Wójt 
Gminy Piotr Rybka i Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Sabina Zięć. Państwu Szaton 
życzymy wszystkiego co najlepsze i najpięk-
niejsze. Niech nigdy nie brakuje im zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

☐

Państwo Genowefa i Emanuel Szaton
z Jastrzębia - Diamentowe Gody

Dnia 3 lutego bieżącego roku Jubile-
usz 90 rocznicy urodzin obchodził Pan Jó-
zef Wrazidło z Rudnika. Jubilat urodził się  
w Nieboczowach, a do Rudnika przepro-
wadził się po ślubie w roku 1960. Całe ży-
cie, aż do emerytury pracował na własnym 
gospodarstwie rolnym. Doczekał 4 córek, 

90 rocznica urodzin
Pana Józefa Wrazidło z Rudnika

90 rocznica urodzin
Pani Teresy Wolnik z Grzegorzowic

8 wnuków oraz 3 prawnuków. Z okazji uro-
dzin Wójt Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina 
Zięć złożyli Jubilatowi życzenia. Panu Józe-
fowi życzymy moc zdrowia, szczęścia oraz 
radości z każdego dnia i wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata.

☐

Dnia 23 stycznia 2020 r. Jubileusz 90 rocz-
nicy urodzin obchodziła Pani Teresa Wolnik  
z Grzegorzowic. Jubilatka od urodzenia zwią-
zana jest z Grzegorzowicami. Tam się urodziła 
i mieszka do dziś. Przez wiele lat prowadziła 
gospodarstwo i zajmowała się ogrodnictwem. 
Urodziła czwórkę dzieci, doczekała 9 wnu-
ków oraz 16 prawnuków. Jej zainteresowania 

to ogrodnictwo, czytanie i oglądanie telewi-
zji. Życzenia dostojnej Jubilatce złożył Wójt 
Gminy Rudnik Piotr Rybka oraz Pani Barba-
ra Korczok. Pani Teresie składamy serdeczne 
życzenia wszystkiego co najlepsze i najpięk-
niejsze. Niech nigdy nie brakuje jej zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

☐
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1. ul. Odrzańska w Grzegorzowicach - 
wybrany wykonawca, realizacja II kw. 2020,

2. Budowa infrastruktury służącej do 
produkcji energii elektrycznej na budynkach 
publicznych w Gminie Rudnik – wyłoniono 
wykonawcę, realizacja III kw. 2020,

3.Przebudowa z rozbudową budynku 
szkoły podstawowej w Rudniku na przed-
szkole publiczne w Rudniku- projekt tech-
niczny do 31.03, realizacja do 31.10.2020,

4. Poprawa efektywności energetycznej 
na obiektach publicznych Gminy Rudnik 
(termomodernizacja OSP Gamów, świetli-
ca w Grzegorzowicach, SPZOZ Szonowice)- 
Podpisanie umowy o dofinansowanie środ-
kami UE trwa wybór wykonawcy, realizacja 
robót II i III kw. 2020

Informacje o inwestycjach 2020

„Zaczarowany – tak bym jednym słowem ujęła to miejsce. Bajeczny spokój, ogromne ruiny i 
ten spokój jaki tam się odczuwa. Niesamowite miejsce.” - napisała o pałacu w Sławikowie jedna z internautek.

5. Wspieranie efektywności energetycz-
nej w budynkach mieszkalnych na terenie 
Gminy Rudnik (termomodernizacja bud. 
mieszkalnych w Jastrzębiu i Sławikowie) 
- podpisanie umowy o dofinansowanie w 
WFOŚiGW, trwa procedura wyłaniania wy-
konawcy, realizacja robót II - IV kw. 2020,

6. Modernizacja drogi transportu rolne-
go Brzeźnica - Ligota Książęca - złożono 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o 
dofinansowanie środkami FOGR, planowa-
na realizacja robót III/IV kw. 2020

7. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Rudniku - II/III 
kw. 2020 podpisanie umowy o dofinanso-
wanie realizacja IV kw. 2020 - III kw 2021.

☐

Każdej soboty i niedzieli odwiedza ru-
iny pałacu kilkadziesiąt osób. A z czasem 
zapewne będzie ich więcej. Jak wyglądają 
prace, co zrobiono do chwili obecnej w cią-
gu ostatnich pięciu miesięcy widać gołym 
okiem. Wystarczy zobaczyć to miejsce. Te-
ren ogrodzono i zabezpieczono monitorin-
giem. Dzięki temu ujawniono pierwszych 
wandali pałacu. I nie byli to mieszkańcy na-
szej gminy. W uzgodnieniu z konserwato-
rem zabytków uprzątnięto i uporządkowa-
no plac przed pałacem, z ruin pozbyto się 
niszczącej mury roślinności, zabezpieczo-
no oranżerię murując zdewastowane filary 
podtrzymujące mury. Wyczyszczono z gruzu 
i śmieci duże pomieszczenie przy wjeździe 
do pałacu, tzw. wozownię. Każdej soboty 
grupa pasjonatów pracuje społecznie na 
rzecz renowacji pałacu w Sławikowie. Jedną  
z takich grup jest Pro Fortalicium - Stowa-
rzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji. 

Od kilku miesięcy członkowie stowarzysze-
nia pracują przy sprzątaniu i renowacji te-
go największego po Rudach Raciborskich 
pałacu w powiecie. Innymi, którzy każdego 
tygodnia poświęcają czas na pracę przy pa-
łacu są młodzi ludzie z Zakładu Poprawcze-
go i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu. 
Otwarcie się placówki na środowisko lo-
kalne jest w nim pozytywnie postrzegane,  
o czym świadczy współpraca z Gminą Rud-
nik. Warto w tym miejscu złożyć podzięko-
wania bezpośrednio na ręce pracowników 
i wychowanków, dzięki którym powstało 
ogrodzenie i wyczyszczono wozownię przy 
pałacu.

Od końca stycznia z powodu pandemii 
wstrzymano prace przy ruinach. Pasjonaci 
powrócą kiedy minie stan zagrożenia. Ale 
turyści pojawiają się wciąż, każdego dnia 
ktoś jest przy bramie, zwiedza park lub spa-
ceruje wzdłuż ogrodzenia. Odrestaurowane 

ruiny pałacu miałyby być przeznaczone na 
cele kulturalne, m.in. wystawy czy koncerty. 
Jednym z pomysłów na ten rok jest zlot grup 
rekonstrukcji historycznych i stowarzyszeń 
historycznych „Sławików 2020”. Będzie on 
imprezą o tematyce historyczno-militarnej. 
Naszym celem jest pokazanie historii w for-
mie ciekawej i umożliwiającej bezpośred-
nie dotarcie zwłaszcza do młodych poko-
leń, umożliwienie bezpośredniego kontaktu  
z militariami, które zazwyczaj można zoba-
czyć tylko w publikacjach, internecie czy 
muzeum. W tym roku spotykamy się w dniu 
3.10.2020r. na terenie parku zamkowego  
w Sławikowie. Tradycyjnie Zlotowi będzie 
towarzyszył Jarmark Militarny i Rodzinny 
Piknik Historyczny oraz pokaz pojazdów mi-
litarnych, w którym udział weźmie kilkuset 
odtwórców i rekonstruktorów historycznych 
z całego kraju.

☐
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Zwiększając transparentność działalno-
ści naszego Zakładu Wodociągów i Usług 
Komunalnych w Rudniku, publikujemy od 
dziś wyniki badań jakości wody dostarcza-
nej poprzez sieć wodociągową do Państwa 
domostw. Co kwartał na terenie gminy Rud-
nik stacje sanitarne przeprowadzają bada-
nie przydatności wody do spożycia w kil-
ku punktach poboru. Kontrola obejmuje 
ocenę parametrów fizykochemicznych jak 
m.in. mętność, barwę, odczyn, przewod-
ność elektryczną, zawartość glinu i fosforu 

ZWiUK RUDNIK – jakość wody

ŚLĄSKI TELEFON DLA SENIORA SENIOR-FON 32 506 56 40

z uwzględnieniem obecności bakterii gru-
py coli, Escherichia coli oraz Clostridium 
perfringens. Woda, którą mamy w kranach, 
spełnia wszystkie wymagania sanitarne. 
Jakość wody odpowiada obowiązującym 
normom określonym w przepisach Mini-
stra Zdrowia. Potwierdza to akredytowane 
Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie. 
Każdy mieszkaniec gminy, w razie jakich-
kolwiek wątpliwości, może poprosić ZWiUK 
w Rudniku o wynik najnowszego badania 
wody. Możliwe jest to w siedzibie zakładu 

W dniu 30 marca 2020 r. Samorząd 
Województwa Śląskiego uruchomił usłu-
gę skierowaną do Seniorów Mieszkańców 
Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla 
Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu 
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego. 

Telefon będzie funkcjonował od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00.

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 
informuje użytkowników dróg tj.: mieszkań-
ców, kierowców, rolników, przedsiębiorców 
i in., że po wizji w terenie na drogach po-
wiatowych i wojewódzkich zaobserwowano 
zaśmiecanie pasów drogowych. W rowach 

APEL DO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
O NIEZAŚMIECANIE POBOCZY DROGOWYCH

lub od dziś na stronie internetowej Gminy 
Rudnik w zakładce:

PODSTAWOWE PARAMETRY
WODY W GMINIE RUDNIK:

– odczyn pH 6,8 – 7,5
(granice dopuszczalne 6,5 – 9,5)
– twardość 389 mg/l CaCO3
(granice dopuszczalne 60 – 500 mg/l Ca-
CO3)

☐

FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA 
wsparcie emocjonalne, psychologiczne, roz-
mowa wspierająca, pomoc w przełamaniu 
poczucia osamotnienia, wzmocnienie po-
czucia bezpieczeństwa. W tym trudnym cza-
sie, osamotnienie seniorów, czasami brak 
wsparcia, czasem bezsilność, dają się we 
znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeń-
stwo grupie społecznej. Dlatego ruszamy  
z przedmiotowym projektem.

FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA 
gdzie na naszej infolinii będzie można zgło-
sić problem seniora, a nasi interwenci będą 
podejmować działania skutecznej koordyna-
cji pomocy dla osób w potrzebie w jej śro-
dowisku lokalnym (powiadomią miejscowe 
służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zaintere-
sują organizacje pozarządowe, inne według 
rozeznanej sytuacji).

☐

na poboczach, skwerach, zieleńcach oraz 
przyległym terenie znajdują się nieczysto-
ści o charakterze komunalnym, pochodzą-
ce z gospodarstw domowych, opakowania 
po produktach używanych w rolnictwie, 
budownictwie, motoryzacji, przemyśle i in. 

PROSIMY WSZYSTKICH O ZA-
CHOWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄD-
KU W OTOCZENIU ORAZ NALEŻYTE 
 I ZGODNE Z PRZEPISAMI GROMA-
DZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWA-
NIE ODPADÓW.

☐

Dzięki programowi rządowemu „Zdalna 
szkoła” Gmina Rudnik zakupiła za kwotę 
60 000,00 zł. sprzęt służący realizowaniu 
kształcenia na odległość. Gmina pozyskała 
25 laptopów dla najbardziej potrzebujących 
rodzin, w których realizowanie kształcenie 

Laptopy dla uczniów i nauczycieli – program „Zdalna szkoła”
na odległość sprawiała problem ze wzglę-
du na brak sprzętu lub jego zbyt małą ilość. 
W ekspresowym tempie gmina zakupiła  
i przekazała laptopy do szkół.

Dzięki sprawnej organizacji i zaangażo-
waniu dyrektorów szkół oraz szybko prze-

prowadzonemu rozeznania, w chwili skła-
dania tego numeru biuletynu do rodzin 
potrzebujących trafiły pierwsze laptopy. Dy-
rektorki naszych szkół wytypowały rodzi-
ny w największej potrzebie. Sprzęt zostaje 
użyczony na podstawie podpisanej umowy.

☐
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Zmiana planów miejscowych gminy Rudnik

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej KASA URZĘDU GMINY JEST 
NIECZYNNA. Apelujemy, aby wpłaty za odpady komunalne, podatek, 
wodę, ect. dokonywać tylko poprzez bankowość internetową.

Porady prawne dla mieszkańców w tu-
tejszym Urzędzie Gminy, zostają zawieszo-
ne do odwołania. Powyższe działania zosta-
ły podjęte w trosce o mieszkańców naszej 
gminy, jak również aby zapewnić ciągłość 
pracy urzędu oraz jednostek i działań (do-
starczenie wody, usługi komunalne, etc) mu 
podległych.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość. De-
cyzja podjęta przez Wójta Gminy Rudnik jest 
zgodna z ogólnopolskimi działaniami, opar-
tymi na odpowiedzialnym i adekwatnym do 
skali ryzyka podejściu. Może wydawać się
radykalna, ale jest niezbędna dla zdrowia  
i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Rud-
nik.

W razie pytań lub wątpliwości pole-
camy kontakt z Urzędem Gminy po-
przez:

• telefon: 32 410 64 18, 32 410 64 28,  
Fax: 32 410 64 18 wew.123

• pocztę: Urząd Gminy w Rudniku, ul. Ko-
zielska 1, 47-411 Rudnik
• pocztę elektroniczną: 
urzad@gmina-rudnik.pl
• platformę ePUAP

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 15.00
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 15.00
Piątek 7.00 – 15.00

Urząd Stanu Cywilnego pracuje w ogra-
niczonym zakresie. Wizyty będą umawiane 
wyłącznie telefonicznie (tel. 32 410 64 18 
wew. 112 lub 113) i tylko w przypadku spraw 
nie cierpiących zwłoki (rejestracja urodzeń,
zgony). 

W pozostałych sprawach prosimy  
o możliwe ich odroczenie, do czasu gdy za-
grożenie epidemiczne zostanie odwołane.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej działa telefon oraz e-mail, pod którymi 
można zgłosić osoby potrzebujące:
• nr tel. 32 410 64 25,
• e-mail: gops@gmina-rudnik.pl

Pracownicy GOPS-u cały czas wspoma-
gają osoby starsze i niepełnosprawne, któ-
re mogą potrzebować pomocy ze względu 
na ograniczenia wprowadzone w związku 
z ogłoszonym stanem zagrożenia epide-
micznego. Telefony czynne w godzinach 
pracy ośrodka.

Zakład Wodociągów i Usług Komunal-
nych w Rudniku będzie zamknięty dla pe-
nitentów. 

Wszelkie informacje, zgłoszenia awarii 
przyjmowane będą na bieżąco telefonicznie 
pod nr tel. 32 410 64 18 wew. 111
lub 126 lub tel. kom. 696 428 160 lub droga 
mailową: zwiuk@gmina-rudnik.pl

☐

W Urzędzie Gminy rozpoczynamy po-
rządkowanie przestrzeni naszej gminy. Jed-
nym z kroków jest utworzenie Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzen-
nego.

Żeby jak najlepiej dopasować prawo 
lokalne do Państwa potrzeb zachęcamy, 
żeby porozmawiać w rodzinach i napi-
sać do gminy czy:
- w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzi-

na rozważamy budowę domu/zabudowań 
zagrodowych na działkach, które obecnie 
są przeznaczone na cele rolne?
- w najbliższych 10 latach ja lub moja ro-
dzina planujemy uruchomienie usługi typu 
sklep/warsztat samochodowy/salon fryzjer-
ski/inne, jakie?
- w najbliższych 10 latach ja lub moja rodzi-
na planujemy uruchomienie usług typu ho-
dowla zwierząt/tartak/farma fotowoltaicz-

na/elektrownia wiatrowa/sprzedaż działki 
na cele tego typu usług/inne jakie?

Prosimy o przekazanie tych informa-
cji do pokoju nr 7 na parterze / pod nu-
mer telefonu 32 4106418 wew.108 / mail: 
urzad@gmina-rudnik.pl 

Przykładowy wniosek o zmianę prze-
znaczenia działki jest dostępny na stro-
nie internetowej: bip.gmina-rudnik.pl 
w zakładce Planowanie przestrzenne – 

Ogłoszenie
Do odwołania Urząd Gminy Rudnik bę-

dzie zamknięty dla stron. Przed urzędem 
jest udostępniona skrzynka podawcza, 
do której można składać pisemne sprawy 
mieszkańców. Skrzynka będzie opróżnia-
na raz dziennie. W sprawach wyjątkowo 

ważnych urzędnicy będą się kontaktować 
z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy 
aby do każdego pisma dołączyć dane kon-
taktowe (np. nr telefonu, adres e-mail). 

W sytuacjach losowych, bądź w spra-
wach wymagających podjęcia niezwłocz-

nych działań administracyjnych, klienci 
przyjmowani będą we wskazanym miej-
scu i czasie. 

Należy umówić się telefonicznie, w ce-
lu załatwienia konkretnej sprawy.

☐
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Rudnik, dnia…………………….
…………………………………………..

( imię i nazwisko )

…………………………………………..

…………………………………………..
(adres zamieszkania) URZĄD GMINY RUDNIK

Ul. Kozielska 1
………………………………………….. 47-411 Rudnik

( nr telefonu )

WNIOSEK

Zwracam się z prośbą o zmianę w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Rudnik działki nr ……………………………...…….............a.m......................................

obręb………………………………………...........................................................................................................

Działka obecnie przeznaczona jest jako tereny
............................................................................................................................................................................

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

Obecnie przeznaczenie działki proszę zmienić na ….………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………...........................................

Przyczyna zmiany:……………………………………………………………………………......................................

………………………………………………………………………………………………..........................................

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119 z 4.05.2016, s. 1) – zwanego dalej „RODO” – wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy

Rudnik z siedzibą w 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1;
2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem

e-mail: iodo@gmina-rudnik.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zmiany w aktualnym miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy administracji publicznej oraz pracownie

urbanistyczne;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych

osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

….……………………….…..
( podpis Wnioskodawcy )

Druki, równocześnie zamieszczamy go 
w niniejszym biuletynie.

Dlaczego pytamy o perspektywę 10 
lat? Tworzenie prawa lokalnego w postaci 
Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego wiąże się z dużymi kosz-
tami. Dlatego plan miejscowy na dany ob-
szar jest
aktualizowany nie częściej niż co kilka lat. 
Przykładowo jeśli Państwa dziecko ma 
obecnie 10 lat i rozważacie przekazanie 

mu/jej działki lub jej kawałka gdy dorośnie, 
z myślą o tym, aby mógł/mogła się na niej 
wybudować, musicie Państwo sprawdzić
teraz jakie jest przeznaczenie Państwa 
gruntów i jeśli jest ono rolnicze - złożyć 
wniosek o zmianę przeznaczenia na bu-
dowlane.

Zebrane od Państwa informacje po-
mogą nam zaplanować, które procedury 
planistyczne powinny być uruchomione 
w pierwszej kolejności i na których ob-

szarach gminy jest największe zapotrze-
bowanie na zmianę przeznaczenia dzia-
łek.
UWAGA! 
Jeśli nie mają Państwo pewności, jakie 
obecnie jest przeznaczenie Państwa dział-
ki/działek, prosimy o kontakt z Urzędem: 
tel. 32 4106418 wew.108, e-mail: sylwia.
wawrzinek@gmina-rudnik.pl

☐
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