
UCHWAŁA NR VIII/70/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica 
oraz określenia granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica, a także 
granice obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica, na okres od dnia 1 września 
2019 r., zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szkół podstawowych, o których mowa w § 1, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Trzebnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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Załącznik do uchwały Nr VIII/70/19

Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica, a także granice 
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica

Lp. Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych 

innych lokalizacji 
prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, 
wychowawczych, 

opiekuńczych

Obwody szkół 
(nazwy miejscowości, nazwy ulic lub ich części, 

odległości dowożenia dziecka w km ) 

1.
Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Księcia Henryka 
Brodatego w Trzebnicy

ul. Świętej Jadwigi 10,
55-100 Trzebnica

Miasto Trzebnica, ulice: Alpejska, Bolesława 
Chrobrego, Błotnista, Drukarska, Grabowa, 
Henryka Pobożnego, Henryka Sienkiewicza, 
Ignacego Daszyńskiego, Jana Pawła II, Jana 
Matejki, Jarzębinowa, Klasztorna, Kolejowa, 
Kościelna, Księdza Dziekana Wawrzyńca 
Bochenka, Kwiatowa,  Lipowa, Marii 
Leszczyńskiej, Miodowa, Mostowa, Na 
Wzgórzach, Obornicka, Obrońców Pokoju, 
Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, 
Przemysłowa, Rynek, Sadowa, Solna (numery 
domów 1, 1a, 4), Spokojna, Sportowa, Stefana 
Żeromskiego, Świętej Jadwigi,  
Węgrzynowska, Widokowa, Wrocławska, 
Zielona,  Żołnierzy Września.
Wioski: Droszów (5 km), Malczów (5 km), 
Węgrzynów (5 km).

2. Szkoła Podstawowa nr 
2 im. gen. Leopolda 

Okulickiego  
„Niedźwiadka”

w Trzebnicy

ul. 3 Maja 5,
55-100 Trzebnica

Miasto Trzebnica, ulice: 1 Maja, 3 Maja, 
Aleksandry, Armii Krajowej, Borówkowa, 
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Elizy 
Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Generała 
Stefana Grota Roweckiego, Generała Leopolda 
Okulickiego, Generała Władysława 
Sikorskiego, Grunwaldzka, Harcerska, 
Henryka Brodatego, Ignacego Paderewskiego, 
Jagodowa, Jana Kilińskiego, Janusza 
Korczaka, Kazimierza Wielkiego, Krakowska, 
Leśna, Łączna, Łąkowa, Malinowa, Nowa, 
Oleśnicka, Piastowska, Porzeczkowa, 
Poziomkowa, Samarytańska, Stanisława 
Moniuszki, Stawowa, Szarych Szeregów, 
Świętojańska, Truskawkowa, Wesoła, Winna, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, 
Władysława Stanisława Reymonta, Zielonego 
Dębu, Zielone Wzgórze. 
Wioski: Będkowo (2 km), Brochocin (6 km), 
Sulisławice (2 km), Świątniki (3 km), Raszów 
(3 km), Taczów Mały (6 km), Taczów Wielki 
(5 km).

3. Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Marii Skłodowskiej – 

ul. Marii Konopnickiej 
14,               

Miasto Trzebnica, ulice: Adama Asnyka, 
Adama Mickiewicza, Akacjowa, Bartosza 
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Curie w Trzebnicy  55-100 Trzebnica Głowackiego, Brama Trębaczy, Chabrowa, 
Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Fiołkowa, 
Franklina Roosevelta, Generała Józefa Bema, 
Graniczna, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, 
Jędrzejowska, Kosmonautów, Krótka, 
Lawendowa, Ledowa, Marcinowska, Marii 
Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Milicka,  
Młynarska, Morelowa, Orzechowa, Piwniczna, 
Pogodna, Polna, Prusicka, Siostry Hilgi 
Brzoski, Słoneczna, Solna (oprócz numerów 
domów 1, 1a, 4), Stanisława Piaskowskiego, 
Tadeusza Kościuszki, Teatralna, Wałowa, 
Wąska, Wincentego Witosa, Wiosenna, 
Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 
Wojciecha Drzymały, Wojska Polskiego, 
Wrzosowa.
Wioski: Brzyków (5 km),  Małuszyn (4 km), 
Marcinowo (4 km), Nowy Dwór (2 km), 
Jaszyce (5 km), Kobylice (4 km), Księginice 
(4 km), Rzepotowice (6 km).

4.
Szkoła Podstawowa im. 

Marii Konopnickiej                          
w Ujeźdźcu Wielkim

Ujeździec Wielki 46,
55-100 Trzebnica

Wioski:
Biedaszków Mały (2 km), Biedaszków Wielki 
(4 km), Brzezie (5 km), Domanowice (4 km), 
Janiszów (3 km), Koczurki (5 km), Komorowo 
(5 km), Komorówko (5 km), Koniowo (4 km), 
Szczytkowice (7 km), Ujeździec Mały (2 km), 
Ujeździec Wielki.

5. Szkoła Podstawowa                          
w Boleścinie

Boleścin 23,
55-100 Trzebnica

Wioski: Boleścin, Głuchów Górny (4 km), 
Piersno (2 km), Skarszyn (1 km).

6. Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi 

Śląskiej w Kuźniczysku

Kuźniczysko,
ul. Kuźnicza 1,

55-100 Trzebnica

Wioski: Blizocin (3km), Jaźwiny (4 km), 
Masłowiec (2 km), Kuźniczysko, Skoroszów 
(3 km).

7. Szkoła Podstawowa
w Masłowie

Masłów 228
55-100 Trzebnica

Wioski: Cerekwica (7 km), Ligota (2 km), 
Masłów.

Id: 963F8957-165E-40A5-BE1C-53D5FF571F92. Uchwalony Strona 2



UZASADNIENIE

Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującego od
dnia 01 września 2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując
przekształceń szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 01 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, tracą moc 31 sierpnia 2019 r. co zostało
jednoznacznie potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo
oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245). W
konsekwencji wyżej wymienionych przepisów, samorządy prowadzące zadania gminne,
zobowiązane są do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo
oświatowe, z uwzględnieniem zmian w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 01
września 2019 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, rada gminy - podejmując uchwałę dąży
do tego, aby szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i
funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Sieć publicznych szkół
podstawowych zgodnie z art. 39 ust. 2 powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający
wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do
szkoły nie przekracza:

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

W przypadku przekroczenia tych odległości obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami
komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat
– także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Uchwała powinna zawierać nazwy i siedziby szkół, z uwzględnieniem podporządkowanych im
organizacyjnie szkół filialnych, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, a także określać obwody szkół obejmujące nazwy miejscowości
(nazwy ulic lub ich części).

W związku z powyższym niniejsza uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Trzebnica oraz granice obwodów tych szkół na okres od dnia 01
września 2019 r. Plan sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Trzebnica określony
niniejszą uchwałą w zdecydowanej części pokrywa się z dotychczasowym, obowiązującym do 31
sierpnia 2019 r. planem sieci tych szkół.

Publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwody w Gminie Trzebnica są szkołami o
pełnej strukturze organizacyjnej, każda z tych szkół funkcjonuje w jednym budynku, pod jednym
adresem. Żadna ze szkół nie zmieniła swojej siedziby - każda ze szkół mieści się w
dotychczasowych budynkach.

Wprowadzone zmiany do nowej sieci w kontekście dotychczasowej sieci, dotyczą:
1. Uwzględnienia imienia Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku (potwierdza się Uchwałą Nr

XLII/478/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 lipca 2018 r.);
2. Uwzględnienia nazwy ulicy dla działki i numeru dla budynku szkolnego znajdującego się na

działce ewidencyjnej nr 63 AM-1 z Kuźniczysko 177 na Kuźniczysko ulica Kuźnicza 1
(potwierdza się zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami z dnia 13.02.2019 r.);

3. Zapisu ulicy Drzymały jako ulicy pod nazwą Wojciecha Drzymały - wcześnie błędnie
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zapisanej w sieci szkół jako ulicy Michała Drzymały - (potwierdza się wypisem z Katalogu Ulic
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy z dnia 01.02.2019 r.).

Obwody szkół podstawowych w miejscowościach wiejskich tj. Szkoły Podstawowej w
Boleścinie, Szkoły Podstawowej w Masłowie, Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku, Szkoły
Podstawowej w Ujeźdźcu Wielkim pozostają w stosunku do obecnej sieci bez zmian.

Natomiast w mieście Trzebnica, obwody szkół uwzględniają nowo powstałe ulice. Do szkół w
Trzebnicy doszły nowe ulice:
- do SP nr 1: Alpejska, Błotnista, Grabowa, Jana Matejki, Miodowa, Na Wzgórzach, Owocowa,
Parkowa, Sadowa, Widokowa;
- do SP nr 2: Aleksandry, Brzoskwiniowa, Łączna, Świętojańska, Zielonego Dębu, Zielone
Wzgórze;
- do SP nr 3: Chabrowa, Cicha, Fiołkowa, Jaśminowa, Lawendowa, Ledowa, Wąska, Wrzosowa.

Nowe ulice w mieście Trzebnica zostały przypisane do obwodów szkół podstawowych
najbliżej położonych od tej ulicy. Funkcjonujące dotychczas obwody szkół w mieście Trzebnica,
powiększone o nowo powstałe ulice potwierdzają prawidłowe dążenie do równomiernego
rozmieszczenia liczbowego uczniów we wszystkich trzech szkołach podstawowych w Trzebnicy.

Ponadto jedna z ulic w Trzebnicy tj. ulica 9 Maja ma zmienioną nazwę na Drukarską -
(potwierdza się Uchwałą Nr XXXI/341/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 1 września 2017 r. w
sprawie zmiany nazwy drogi gminnej w obrębie miasta Trzebnica).

Plan sieci szkół podstawowych określony niniejszą uchwałą uwzględnia drogę dziecka z
domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, aby droga nie przekraczała 3 km – w
przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V - VIII
szkół podstawowych. W przypadku przekroczenia tych odległości, Gmina Trzebnica zapewnienia
bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka
środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez
dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
Gmina Trzebnica zapewnia dowóz wszystkim dzieciom do szkół również, kiedy droga dziecka do
szkoły jest mniejsza niż podane powyżej wartości, ale mieszka ono poza miejscowością, w której
jest jego obwodowa szkoła.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych w trybie art. 39 ust. 8 ustawy - Prawo
oświatowe następuje po pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami
określonymi odpowiednio w ustawie - Prawo oświatowe. Dla projektu niniejszej uchwały
Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu wydał opinię pozytywną pismem o numerze
WNKPS.545.017.2019.IBR z dnia 8 marca 2019 r.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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