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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz  w zwi¹zku z art. 4 ustawy z dnia 13
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z pó�n. zm.), Rada Miejska w Brzegu
postanawia:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Brzegu  Nr XII/80/03 z
dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie: " utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie Miasta Brzeg " wprowadziæ nastêpuj¹ce zmiany:

1/ w § 3 ust. 1 pkt 2 wykre�liæ wyrazy "i tereny zieleni przy-
ulicznej",

2/ w § 15 ust. 1 pkt 5 po wyrazach "uznanej za agresywn¹"
dodaæ s³owa o brzmieniu "zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra

1906

Uchwa³a Nr  XVI/122/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 24 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XII/80/03 z dnia 27 czerwca 2003 r.
 w sprawie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Miasta Brzeg.

Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz  wykre�liæ wyrazy o brzmieniu "lub
psa w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzeg.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta w Brzegu

Janusz Gil

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40  ust.2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz na podstawie art. 21
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ), Rada  Miejska  uchwala, co
nastêpuje:

§ 1 . W "Programie  gospodarowania  zasobem  mieszka-
niowym Gminy Miasto Brzeg na lata 2003-2007 " akapit  pierw-
szy  na stronie 13 otrzymuje brzmienie :

" Nowe stawki czynszu nale¿y wprowadzaæ  zgodnie z art.
9 ust. 1 ustawy o  ochronie  praw lokatorów  - nie czê�ciej ni¿  co
6 miesiêcy " .

1907

Uchwa³a  Nr XVI/123/03
Rady Miejskiej w Brzegu

z dnia 24 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmian do uchwa³y Nr IX/58/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. o przyjêciu "Programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Miasto Brzeg na lata 2003-2007".

§ 2 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzegu .

§ 3 . Uchwa³a  podlega  og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym  Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie  po  up³ywie
14 dni  od  daty  og³oszenia .

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.), art.34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej  (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z pó�n. zm.)
§ 2 ust.3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w
do¿ywianiu uczniów w 2003 roku ( Dz. U. Nr 13, poz.133), Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków przezna-
czonych przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej jako zasi³ek celowy
na do¿ywianie uczniów, zwany dalej " zasi³kiem", je¿eli dochód
na osobê w rodzinie ucznia przekracza warto�æ 200 % kryterium
dochodowego, okre�lonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. 1. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa § 1, przyzna-
ny zasi³ek podlega zwrotowi w wysoko�ci i terminie okre�lonych
w decyzji Kierownika OPS.

2. Zasi³ki podlegaj¹ zwrotowi w równych ratach miesiêcz-
nych z tym, ¿e okres zwrotu zasi³ku nie powinien byæ d³u¿szy ni¿
5 miesiêcy.

3. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy, okres zwrotu
mo¿e zostaæ przez Kierownika OPS przed³u¿ony.

1909

Uchwa³a Nr XII/83/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia  27 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznawane w ramach zadañ
w³asnych gminy, wykonywanych przez Miejsko-Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Dobrodzieniu

 na do¿ywianie uczniów.

§ 3. Kierownik OPS podejmie decyzjê  o odst¹pieniu w
ca³o�ci lub czê�ci od zwrotu pobranego zasi³ku na wniosek ro-
dziców lub opiekuna zasi³kobiorcy, dyrektora szko³y b¹d� pra-
cownika socjalnego - po przeprowadzeniu wywiadu �rodowi-
skowego.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/228/02 z dnia 22 lutego
2002 r. w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przezna-
czonych na �wiadczenia przyznawane w ramach zadañ w³asnych
Gminy, wykonywanych przez MG OPS Dobrodzieñ na do¿ywia-
nie uczniów.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu  poprzez jej rozplakato-
wanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy Dobro-
dzieñ w OPS Dobrodzieñ i so³ectwach oraz opublikowaniu w
miejscowej prasie i Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r.  Nr
71  poz. 838 z pó�n. zm.), na wniosek Burmistrza Dobrodzienia
oraz po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu w Ole�nie, Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii drogi gminne:
1) drogê Nr 102908 - Bzinica Stara, ulica Dêbowa,
2) drogê Nr 102928 - Turza Grochowina , ulica Grochowska,

1908

Uchwa³a Nr XI/80/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia10 wrze�nia  2003 r.

w sprawie zmiany kategorii dróg na obszarze Gminy Dobrodzieñ.

3) drogê Nr 102929 - Makowczyce,  ulica Wiejska- Turza,
4) drogê Nr 102965 - Gos³awice przez wie� - ul. Wiejska.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim  Kiwic
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Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm.),
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada
Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. § 1 ust. 1 uchwa³y Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Do-
brodzieniu z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie ustalenia sieci i
obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum prowa-
dzonych przez Gminê Dobrodzieñ otrzymuje brzmienie:

1. Publiczna Szko³a Podstawowa im. Powstañców �l¹skich
w Dobrodzieniu ul. Piastowska 49 z klasami I-VI, wraz ze Szko³¹
Filialn¹ w G³ówczycach ul. Dobrodzieñska 1, z klasami I-V i od-
dzia³em przedszkolnym:

a) obwód szko³y w Dobrodzieniu
- dla klas I-V obejmuje miasto Dobrodzieñ i wie� B³achów,

1910

Uchwa³a Nr XII/88/03
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 27 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/48/03 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia sieci i obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjum,

prowadzonych przez Gminê Dobrodzieñ.

- dla klasy VI obwód szko³y obejmuje: miasto Dobrodzieñ
i wie� B³achów oraz wsie: Gos³awice, G³ówczyce, Zwóz, Rêdzina.

b) obwód szko³y filialnej w G³ówczycach dla klas I-V obej-
muje wsie: Gos³awice, G³ówczyce, Zwóz, Rêdzina.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brodzienia.

§ 3. Uchwa³a wchodzi  w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Joachim Kiwic

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) oraz art. 26  ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr
41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 120
poz. 1268;  Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 5,
poz.42,Nr 14 poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229,Nr 154
poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz.
1112; z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz w zwi¹zku z art.85 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ) -  Rada Gminy w Domaszowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

Ustalenia  ogólne

§ 1.1. Uchwala siê  miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi  Nowa Wie� ,  zwany w dalszej czê�ci ni-
niejszej uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê  obszary okre�lone
na Rysunku Planu

    - Nr 1  sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000, obejmu-
j¹cym tereny istniej¹cego   zainwestowania  wsi, tereny przezna-
czone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych w  bezpo�rednim
otoczeniu oraz  na rysunku planu,

- Nr 2 sporz¹dzonym na mapie w skali 1 : 5000, obejmuj¹-
cym  tereny pozosta³e: grunty    rolne, trwa³e u¿ytki zielone,   istnie-

1911

Uchwa³a  Nr   IX/53/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z  dnia 22 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Nowa Wie�.

j¹ce  tereny le�ne i grunty rolne  projektowane do zalesienia
oraz tereny zabudowane po³o¿one na   obszarze wsi w rozpro-
szeniu.

3. Rysunek Planu Nr 1 i Nr 2 stanowi¹ integraln¹ czê�æ
miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego i sta-
nowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 2 do   niniejszej uchwa³y.

4.Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych  tereny o ró¿nym   przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿yt-
kowania,

-  warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych   zmian¹ w planie,

- warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

 -  zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.
5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w § 4, zgodnie z ustaleniami planu    dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie
jest on   sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodaro-
wania terenów, zgodnie z ustaleniami  niniejszego planu.

6.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

        a/   granice obszaru objêtego planem,
        b/   linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przezna-

czeniu lub o ró¿nych  zasadach  zabudowy i zagospodarowa-
nia,
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        c/   symbole przeznaczenia terenów,
        d/   nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1/  terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi    obszar   o   okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim    symbolem  u¿ytkowania,

2/  przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia   dominuj¹cego na danym terenie,

3/ dzia³ka mieszkaniowa - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomo�æ o podstawowej  funkcji mieszkaniowej,

4/ zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ  zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹   oraz ogrody przydomowe,

5/  urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty  technicznego   wyposa¿enia/ naziemne i podziem-
ne / s³u¿¹ce funkcji  podstawowej terenu,

6/ przepisach szczególnych - aktualnie obowi¹zuj¹ce w
trakcie realizacji planu przepisy ustaw i  przepisy wykonawcze
oraz Polskie Normy oraz ograniczenia w dysponowaniu terena-
mi  wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

7/  przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w  �rodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym
równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych,

8/ przedsiêwziêciu mog¹cym znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to    rozumieæ przedsiêwziêcia inwe-
stycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania  na
�rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla  których  obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ  wymagany, na  podsta-
wie przepisów szczególnych,

9/ szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ    zjawiska fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe   dla �rodowiska w stopniu po-
woduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi,    uszkodzenie lub znisz-
czenie  �rodowiska,

10/  us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia ogólnie dostêpne a w szczególno�ci: obiekty
o�wiaty, ochrony zdrowia  i  opieki spo³ecznej, sportu i   rekreacji
i inne o których mowa w przepisach ustawy o gospodarce nieru-
chomo�ciami,

 11/ us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowe: handlowe,   gastronomiczne, rzemios³a us³u-
gowego, instytucji finansowych, jednostek gospodarczych  o
charakterze  us³ugowym, nieuci¹¿liwe dla �rodowiska i otoczenia,

 12/ us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia³al-
no�æ us³ugow¹ , która nie powoduje  wystêpowania zjawisk fi-
zycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otoczenia. W przypadku niniejszego planu nale¿y przez to rozu-
mieæ us³ugi handlu, ma³ej   gastronomii, szewskie, fryzjerskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi  biurowe itp.
realizowane jako obiekty wbudowane  na terenie zabudowy
mieszkaniowej,

 13/ us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alno�æ , która   nie  powoduje wystêpowania
zjawisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub  dokuczli-
wych dla otaczaj¹cego �rodowiska w zakresie :

- emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre�lone
w planie, w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków transportu,

- emisji nieprzyjemnych zapachów,
- konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-

puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony - nie zaliczona do przedsiê-
wziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko jest wymagany lub mo¿e byæ wymagany.

14/ strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ obszar, na którym  elementy   dawnego uk³adu prze-
strzennego zachowa³y siê w stanie nienaruszonym lub jedynie
nieznacznie przekszta³conym. Jest to obszar uznany za szcze-
gólnie wa¿ny jako  materialne   �wiadectwo historyczne. W stre-
fie tej zak³ada siê pierwszeñstwo wymagañ   konserwatorskich
nad pozosta³¹ dzia³alno�æ inwestycyjn¹,

15/ strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u  stanowisk  archeologicznych z du-
¿ym prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk   nowych
dot¹d  nie znanych,

16/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e powstaj¹ce   w  gospodarstwach
domowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i   obs³ugi lud-
no�ci, w   tym  nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezod-
p³ywowych,  porzucone wraki pojazdów   mechanicznych oraz
odpady uliczne, z wyj¹tkiem odpadów   niebezpiecznych z zak³a-
dów   opieki zdrowotnej i weterynaryjnych,

17/ odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozu-
mieæ odpady, które ze wzglêdu na  swoje  pochodzenie, sk³ad
chemiczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci  stano-
wi¹   zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska
wymienione w  przepisach ustawy o odpadach,

18/ drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo - jezdnych  nale¿y przez to rozumieæ
drogi publiczne realizowane na zasadach okre�lonych w   prze-
pisach o drogach publicznych,

19/ drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ dro-
gi dojazdowe do obiektów  u¿ytkowanych przez podmioty pro-
wadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, dojazdowe do gruntów rol-
nych,

20/ linii zabudowy obowi¹zuj¹cej- linia wyznaczaj¹ca wy-
magan¹ odleg³o�æ budynków o  funkcji podstawowej od drogi ,
ulicy mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta   jest
jednocze�nie lini¹ zabudowy  obowi¹zuj¹c¹ dla budynków to-
warzysz¹cych,

21/ linii zabudowy nieprzekraczalnej - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi ,
ulicy mierzon¹ do zasadniczej �ciany budynku.

§ 3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
tereny, dla których wprowadza siê oznaczenia okre�laj¹ce prze-
znaczenie:

     1/ MM         - tereny zabudowy mieszanej,
     2/ ML          - tereny zabudowy letniskowej,
     3/ UP          - tereny us³ug publicznych,
     4/ ZC           - teren cmentarza,
     5/ RPP - U  - tereny dzia³alno�ci gospodarczej produk
                           cyjno - us³ugowej,
     6/ ZL          - tereny lasów,
     7/ ZLp        - tereny do zalesienia,
     8/ ZN          - tereny zieleni nieurz¹dzonej,
     9/ KUi         - tereny dróg  klasy lokalnej,
    10/ KUd      - tereny dróg klasy dojazdowej,
    11/ RP            - tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy,
    12/ ZZ         - tereny trwa³ych u¿ytków zielonych,
    13/ W          - tereny wód otwartych.

§ 4. USTALENIA  SZCZEGO£OWE  DLA  TERENÓW  WY-
ZNACZONYCH  I  OZNACZONYCH  SYMBOLAMI

M M - Tereny zabudowy mieszanej
          Przeznaczenie podstawowe -  tereny istniej¹cej i

projektowanej  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej i   za-
grodowej z  obiektami towarzysz¹cymi  oraz us³ug  bytowych,
komercyjnych  i  us³ug  charakterze nieuci¹¿liwym.
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 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz miejsca   postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu,   niezbêdna infrastruktura technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenów oznaczonych symbolami MM :

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 1) dopuszczalna modernizacja i rozbudowa istniej¹cych

budynków mieszkalnych  jednorodzinnych, zagrodowych  ,obiek-
tów  us³ugowych oraz  obiektów  produkcyjnych i us³ugowych
istniej¹cych w granicach  terenów oznaczonych  symbolem MM
je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
norm dla �rodowiska i uci¹¿liwo�ci na terenach s¹siednich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych  na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek (zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami  szczególnymi),oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach wyburzonych,

3) us³ugi bytowe, us³ugi  komercyjne i us³ugi  o charakterze
nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane   samodzielnie / na wydzie-
lonej dzia³ce / w lukach istniej¹cej zabudowy lub na dzia³ce zabu-
dowanej  jako obiekty  towarzysz¹ce zabudowie   mieszkaniowej.
Obiekty uznane jako zabytkowe mog¹ byæ remontowane, przebu-
dowywane lub wymieniane wy³¹cznie za zgod¹ i na warunkach
okre�lonych przez organ w³a�ciwy do spraw ochrony zabytków,

4) dozwolona modernizacja i rozbudowa istniej¹cej zabu-
dowy o charakterze zagrodowym zwi¹zanej z gospodarka roln¹ w
sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi. Do-
puszczalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej  realizowanej
w granicach terenów oznaczonych symbolem MM do 15 DJP,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiektów
i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiêwziêæ
mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które zawsze
wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �rodowisko
oraz co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ
wymagany,

6) dla terenów po³o¿onych na obszarach strefy obserwacji
archeologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §7,

7) dla obiektów po³o¿onych w pierwszej linii zabudowy dro-
gi Kui  przy dokonywaniu remontów , przebudowy lub wymiany
nale¿y uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce ha³as powo-
dowany ruchem samochodów na drodze.

 Zasady zabudowy dzia³ek:
 1)   odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu. W  miejscach gdzie plan jej nie okre�la, linie no-
wej zabudowy  nale¿y   dostosowaæ   do istniej¹cej zabudowy na
dzia³kach s¹siednich lub okre�liæ zgodnie z przepisami
szczególnymi. Teren pomiêdzy   lini¹   rozgraniczaj¹ca a lini¹
zabudowy poza  niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami mo¿na  prze-
znaczyæ na urz¹dzenie zieleni ozdobnej  oraz przy obiektach  us³u-
gowych na miejsca parkingowe dla klientów,

2)  dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej  - do
dwóch kondygnacji nadziemnych z  mo¿liwo�ci¹ wykorzystania
poddasza do celów u¿ytkowych, pozosta³ych obiektów - 1 kondy-
gnacja nadziemna,

3) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

4) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobudo-
wanych do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzchni

dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czyn-
n¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

6) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.
Wyklucza siê lokalizacjê ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej lub z
p³yt ¿elbetowych,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MM wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2.

ML - Tereny zabudowy letniskowej
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów oznaczonych  symbolem ML:
Przeznaczenie podstawowe :   zabudowa letniskowa
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce : pole biwakowe, namio-

towe,  podstawowa infrastruktura techniczna, ma³a  architek-
tura, zieleñ

Zasady  zagospodarowania  terenów:
 1) na terenie dopuszczalna zabudowa o charakterze let-

niskowym w formie  budynków   murowanych  lub drewnia-
nych,

 2) zakaz lokalizacji obiektów nie zwi¹zanych z podsta-
wowym przeznaczeniem terenu.

Zasady zabudowy dzia³ek:
1) dopuszczalna wysoko�æ zabudowy - do 1,5 kondy-

gnacji z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania    poddasza dla celów u¿yt-
kowych,

2) dachy o symetrycznym uk³adzie po³aci, dozwolone wie-
lospadowe,

3) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
doj�cia i dojazdy nie powinny  przekraczaæ ³¹cznie 30% po-
wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako
biologicznie czynn¹ przeznaczon¹ dla rekreacji tzn., trawniki,
zieleñ ozdobna, ogród itp.,

 4) ogrodzenie w granicy dzia³ek : wskazane ogrodzenia
realizowane przez nasadzenia   zieleni lub trwa³e lekkie, a¿uro-
we.

UP - Teren us³ug publicznych
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów  oznaczonych  symbolem UP:
 Przeznaczenie podstawowe :   us³ugi publiczne w za-

kresie kultury.
 Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce : podstawowa infrastruk-

tura  techniczna, ma³a  architektura.
 Dla zabudowy istniej¹cej ustala siê:
1) adaptacjê istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ z mo¿liwo�ci¹

dokonywania remontów, przebudowy i rozbudowy obiektów,
2) dopuszczalne przeznaczenie na inny cel publiczny,
3) dopuszczalne przeznaczenie na cele mieszkalne.

ZC - Teren cmentarza / obiekt nieczynny /
Plan ustala:
 1) adaptacjê obiektu,
2) dopuszcza siê odnowienie cmentarza zgodnie z prze-

pisami szczególnymi,
3) strefa ochrony sanitarnej cmentarza - 150,0m.

RPP- U  -  Tereny zabudowy dzia³alno�ci   gospodar-
czej produkcyjno - gospodarczej

 Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urz¹dzenia dzia-
³alno�ci gospodarczej   zwi¹zanej z us³ugami i produkcj¹ roln¹

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i go-
spodarcze oraz place i  miejsca postojowe  zwi¹zane z pod-
stawow¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹, urz¹dzenia    infrastruk-
tury technicznej i ochrony �rodowiska, zieleñ  towarzysz¹ca
zabudowie,
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Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami  RPP - U :

Zasady zagospodarowania terenów:
a) na terenie dozwolona realizacja  zabudowy   przezna-

czonej  na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹zanej z
us³ugami i produkcj¹ roln¹,

b) dzia³alno�æ produkcyjna i us³ugowa powinna odpowia-
daæ wymogom przepisów szczególnych z zakresu ochrony �ro-
dowiska, a w szczególno�ci:

-  szkodliwe oddzia³ywanie na �rodowisko zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ nie mo¿e  wykraczaæ poza teren zak³adu,

 -  ha³as powodowany prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ nie mo¿e
przekraczaæ na  granicy okolicznych terenów zabudowy miesz-
kaniowej dopuszczalnych  poziomów okre�lonych w przepisach
szczególnych,

-  w rozwi¹zaniach technicznych inwestycji nale¿y stoso-
waæ wysokie  standardy zabezpieczenia ziemi powietrza i wód
podziemnych przed   zanieczyszczeniami,

c) dopuszczalna zmiana dzia³alno�ci gospodarczej pro-
dukcji rolnej na inn¹  dzia³alno�æ produkcyjn¹ je�li zostan¹ za-
chowane  warunki dla ochrony   �rodowiska i zdrowia ludzi.

Zasady zabudowy dzia³ek:
a) Odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la

rysunek planu.
Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹ca a lini¹ zabudowy

poza niezbêdnymi  doj�ciami i dojazdami przeznaczyæ na urz¹-
dzenie zieleni ozdobnej oraz   na miejsca parkingowe ,

b) wysoko�æ zabudowy us³ugowo - produkcyjnej dosto-
sowaæ do wymogów technologicznych  i otoczenia w taki spo-
sób, aby nie stanowi³y dominanty w krajobrazie wsi ( wskazane obiek-
ty jednokondygnacyjne o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 11,0 m. ),

c) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, doj-
�cia i dojazdy nie powinny przekraczaæ 65% powierzchni dzia³ki,
pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹ tzn.
zieleñ ozdobna, izolacyjna, trawniki. Budynki produkcyjne nale¿y
lokalizowaæ  w pó³nocnej czê�ci dzia³ki  ,

d) ogrodzenia dzia³ek lokalizowaæ w linii granicy dzia³ek o
wysoko�ci maksymalnej 1,80 m. Wyklucza siê ogrodzenia kon-
strukcji ¿elbetowej i z p³yt ¿elbetowych.

 Wskazana realizacja zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granicy z
terenami zabudowy   mieszkaniowej,

e) W zagospodarowaniu terenu realizacji inwestycji nale-
¿y zapewniæ miejsca  postojowe dla samochodów. Wyklucza
siê postój samochodów na drodze Kui.

Z L- Tereny u¿ytków le�nych - lasy i u¿ytki le�ne

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów  oznaczonych  symbolem ZL:

Na terenach dopuszcza siê:
a)   lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospo-

dark¹ le�n¹,
b)   urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przezna-

czenia terenu, w uzgodnieniu z   w³a�cicielem ( zarz¹dc¹ ) tere-
nu,

c)   teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i  le�nych. Dozwolona lokalizacja za-
budowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne  w  rozumieniu   prze-
pisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e   niezbêdnej
sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów
le�nych  na cele niele�ne  mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie
zmiany planu     okre�lonym w przepisach ustawy o zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

LSp  - Tereny do  zalesienia, obejmuj¹ce nieu¿ytki i grunty
rolne najni¿szych klas  bonitacyjnych, i niewykorzystywanych
rolniczo.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych  symbolem LSp:

Zalesianie prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania lasu.
Wymagane dopasowanie   sk³adu gatunkowego planowanych
nasadzeñ do warunków siedliskowych istniej¹cych komplek-
sów le�nych po³o¿onych w s¹siedztwie i do sk³adu gatunkowe-
go odpowiadaj¹cego drzewostanom w³a�ciwym dla tego ob-
szaru geograficznego

ZN -  Tereny zieleni nieurz¹dzonej - adaptacja
 Wskazane uporz¹dkowanie terenu i zagospodarowanie

jako zieleñ urz¹dzona

W - Tereny wód stoj¹cych i cieków wodnych
       Dla terenu obowi¹zuj¹ przepisy prawa wodnego

RP - Tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów  oznaczonych symbolem RP:
Na terenie dopuszcza siê :
a)   lokalizacjê zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w rozu-

mieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i le�nych oraz
sieci komunalnej infrastruktury  technicznej z urz¹dzeniami  to-
warzysz¹cymi,

b) dopuszcza siê zalesienie u¿ytków rolnych je�li spe³nia-
j¹ wymogi przepisów  szczególnych,

c)  urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach  szczególnych,

d) teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i   le�nych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e  byæ   dokonane   tylko  w trybie
zmiany planu okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy
o  zagospodarowaniu   przestrzennym.

ZZ - Tereny trwa³ych u¿ytków  zielonych
Tereny stanowi¹ grunty rolne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i  le�nych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e  byæ   dokonane   tylko  w trybie
zmiany planu, okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy
o   zagospodarowaniu   przestrzennym.

§ 5. 1.Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania te-
renów komunikacji drogowej:

a) dokonywanie remontów, przebudowy  i rozbudowy dróg
istniej¹cych wraz z  lokalizacj¹ urz¹dzeñ   technicznych niezbêd-
nych do zabezpieczenia ruchu   pojazdów  / zatoki postojowe,
przystanki autobusowe  itp./,

b)   wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym niniej-
szym planem ,

c) dozwolona budowa i przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w  obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg w uzgod-
nieniu z zarz¹dcami dróg,

d) istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej / pod-
lega ochronie i   obowi¹zkowej pielêgnacji dla zabezpieczenia
bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Wycinka drzew zaliczonych do alei pomnikowej  wymaga
zgody    Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa
drogowego dróg :

KUi   - Teren drogi klasy lokalnej
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a)  szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  drogi - 15 - 20,0 m,
b)  jezdnia o szeroko�ci co najmniej 5,5,0 m,
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c)  na skrzy¿owaniach z ulicami klasy KUd nale¿y stoso-
waæ naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5m x 5m,

d)   szeroko�æ chodnika - min.1,5 m,
e) przy przebudowie lub remoncie drogi wskazane jest

wykonanie �cie¿ki  rowerowej szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 1,5
m dla ruchu jednokierunkowego i  2,5 m dla ruchu dwukierun-
kowego.

KUd - Teren drogi / ulice  / klasy dojazdowej:
 Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15,0 m (do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania),

b) szeroko�æ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m,
c) chodnik o szeroko�ci  - min.1,20 m,
d) na skrzy¿owaniach z ulicami klasy KUi   stosowaæ nale-

¿y naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5m x 5m.

3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o spo-
rz¹dzone dokumentacje techniczne, uzgodnione z zarz¹dcami
dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych ulic do-
puszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budow-
lanych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 6. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej
1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo -

produkcyjnych oraz ochrony   przeciwpo¿arowej :
a) z istniej¹cej  sieci wodoci¹gowej oraz przez  jej przebu-

dowê i rozbudowê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,
b) sieæ wodoci¹gowa nale¿y  prowadziæ w liniach rozgra-

niczaj¹cych dróg, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie odcinków sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg,
w uzgodnieniu z w³a�cicielami nieruchomo�ci, wymagane for-
malne ustalenia zasad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych
lub w celu modernizacji,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe.

2.Odprowadzanie �cieków :
a) w okresie przej�ciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczel-
nych zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na
oczyszczali �cieków w Namys³owie,

b)  projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny
z przepompowni¹ �cieków z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Namys³owie,

c)  sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych  istniej¹cych i planowanych pasów drogowych w
uzgodnieniu z  administratorami dróg,

d) dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

e) w uzasadnionych przypadkach ( po³o¿enie w znacznym
oddaleniu od �cis³ego zainwestowania wsi - zabudowa w roz-
proszeniu ) dopuszcza siê stosowanie indywidualnych lub gru-
powych oczyszczalni �cieków ( oczyszczalnie przydomowe ),

f) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych ulic, odprowa-
dzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolektorów,
do istniej¹cych cieków i rowów ( za zgod¹ ich zarz¹dcy),

g) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych �cieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów.

3. Elektroenergetyka
W zakresie niskich napiêæ plan ustala:
1. Zasilanie istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej i   us³ugowej  istniej¹c¹ sieci¹  napowietrzn¹ niskiego
napiêcia.

2.  Adaptacjê istniej¹cych stacji transformatorowych, z  do-
puszczeniem mo¿liwo�ci ich remontowania, rozbudowy,
przebudowy  lub likwidacji.

3. Dopuszcza siê kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowan¹  zabudow¹
oraz  w rejonach intensywnej istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na koszt inwestora po uzgodnieniu z zarz¹dc¹ sieci.

4. Dopuszcza budowê nowych stacji transformatorowych
i linii na  terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy po uzgod-
nieniu i za zgoda u¿ytkownika lub w³a�ciciela terenu  lub na jego
wniosek.

5. Przy budowie nowych stacji transformatorowych i linii
obowi¹zuj¹ przepisy szczególne i Polskie Normy.

4. Telekomunikacja :
    Plan ustala : kanalizacj¹ kablow¹  nale¿y prowadziæ  w

liniach rozgraniczaj¹cych   dróg ( w pasie chodnika), prowadze-
nie poza pasem drogi wymaga uzgodnienia z  w³a�cicielem lub
u¿ytkownikiem terenu.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ :
    Plan ustala : ze �róde³ indywidualnych z zastosowaniem

�róde³ energii o niskiej   emisji. Wskazane sukcesywne prze-
chodzenie w  istniej¹cej zabudowie w ramach remontów na
zastosowanie do celów grzewczych   paliw o niskiej emisji.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa wy-
¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych istniej¹-
cych i projektowanych pasów drogowych, w uzgodnieniu z za-
rz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach uza-
sadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi. Pro-
wadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych na
nieruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów dro-
gowych wymaga zgody w³a�ciciela lub u¿ytkownika nierucho-
mo�ci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie

1.Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
  a/ na obszarze objêtym planem znajduj¹ siê nastêpuj¹-

ce stanowiska archeologiczne podlegaj¹ce ochronie   konser-
watorskiej:

- stan. A zlokalizowane na dz. nr 22 i 23 ,
- stan. B zlokalizowane na dz. nr 178,
- stan. C zlokalizowane na dz. nr 43, 44, 45,
- stan. D zlokalizowane na dz. nr 77 i 78,
- stan. F zlokalizowane na dz. nr 67, 176,
- stan. E zlokalizowane na dz. nr 68/4, 69, 71/1, 71/2, 71/3,

67/4, 67/5, 67/3, 67/6 osada ludno�ci kultury ³u¿yckiej z okresu �re-
dniowiecznego, wpisana do rejestru pod numerem A -506/78,

b/  uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wyma-
gaj¹ dzia³ania wykonywane na i w rejonie stanowiska archeolo-
gicznego. Wszelkie roboty ziemne musz¹ byæ prowadzone wy-
³¹cznie za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, a w przypadku stanowisk naziemnych, za zgoda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Kulturowego,
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c/ w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na ele-
menty i przedmioty �wiadcz¹ce o znalezisku archeologicznym
nale¿y niezw³ocznie powiadomiæ s³u¿by ochrony zabytków.
Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty
nieruchome  i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi

1.Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹zania
techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyelimi-
nuj¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza gra-
nice terenu, do którego posiada tytu³ prawny.

2.W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmos-
ferycznego -  nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ
technicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w gra-
nicach terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego.
Nale¿y wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach
paliwa sta³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

3.Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du eko-
logicznego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem zakazuje siê loka-
lizowania przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych.

5.Gospodarka odpadami:
    a/ komunalnymi nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym

systemem gromadzenia i  odprowadzania nieczysto�ci
    b/ innymi  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-

gólnymi w tym zakresie.
6.Wyznacza siê strefê ochrony sanitarnej wokó³ cmenta-

rza o szeroko�ci 50,0m od granicy terenu, w obrêbie której obo-
wi¹zuje zakaz budowy nowej zabudowy mieszkaniowej, zak³a-
dów ¿ywienia, produkcji i przechowywania ¿ywno�ci.

7. Ustala siê odleg³o�æ realizacji nowej  zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi  od linii elektroenergetycznych: 15 KV - 6,0 m, mie-
rz¹c od skrajnego przewodu roboczego.

8. Na czê�ci obszaru wsi po³o¿onej w strefie ochrony zlewni
rzeki Widawy oraz w obszarze chronionego krajobrazu Lasów
Stobrawskich - Turawskich  w decyzjach o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania uwzglêdniaæ wymagania architektonicz-
ne i ochrony �rodowiska  wynikaj¹ce z po³o¿enia na tych obsza-
rach.

9.Dla obiektów w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi.

10. Na obszarze objêtym planem zabrania siê wprowa-
dzania do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie
oczyszczonych �cieków bytowych i opadowych z terenów komu-
nikacji oraz placów sk³adowych.

11. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzch-
ni¹ warstwê gleby ( humus ) i zagospodarowaæ przy rekultywacji
terenu.

12.Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy
przepisów szczególnych:

a) dla terenów  oznaczonych symbolem MM:
- od �róde³ komunikacji drogowej :
 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)
 - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)
 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A)

b) dla pozosta³ych terenów  norm ha³asu nie ustala siê.
W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm na mocy

przepisów szczególnych , obowi¹zuj¹ normy aktualnie obowi¹-
zuj¹ce.

13.Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i mo-
dernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych, po-
winny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy reguluj¹cej ochro-
nê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz dopuszczal-
ne warto�ci poziomu d�wiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci objêtych
planem miejscowym:

W granicach planu ustala siê;
1. Powierzchnie nowych dzia³ek dla zabudowy jednoro-

dzinnej powinny wynosiæ co najmniej:
 a) w zabudowie wolno stoj¹cej - min. 700 m2

 b) w zabudowie bli�niaczej - min. 460 m2.
2. Szeroko�æ frontu dzia³ki powinna wynosiæ min.20,0m.

w zabudowie wolno stoj¹cej oraz    18,0 m. w zabudowie bli�nia-
czej.

3. Zgodno�æ z ustaleniami planu projektu podzia³u pole-
ga zarówno na przeznaczeniu terenu   jak i mo¿liwo�ci zagospo-
darowania wydzielonych dzia³ek.

4. Podzia³ nieruchomo�ci mo¿e byæ dokonany, je¿eli nowo
powsta³e nieruchomo�ci maj¹  dostêp do drogi publicznej. Je-
¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia   s³u¿eb-
no�ci, podzia³u nieruchomo�ci dokonuje siê pod warunkiem,
ze zostanie ona  ustanowiona.

§ 10. Ustalenia pozosta³e
1.Tereny, dla których plan miejscowy ustala inne od do-

tychczasowego przeznaczenia, mo¿e byæ wykorzystany w spo-
sób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

2.W sprawach nie okre�lonych ustaleniami niniejszego
planu, obowi¹zuj¹ aktualne przepisy ustaw szczególnych i norm.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê nastêpuj¹ce stawki pro-
centowe w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objê-
tych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jednorazowej op³aty
uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w przypadku ich zby-
cia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu
sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla dzia³ek    po³o¿onych w granicach terenów oznaczo-
nych symbolem MM  -   10%,

2) pozosta³e tereny publiczne , drogi    -     0 %.
Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach okre-

�lonych niniejszym planem, Wójt Gminy Domaszowice pobie-
rze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym po-
ziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Domaszowice.

§ 13. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                                   Jan Nowak
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Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzierni-
ka 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi / Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm./ - Rada
Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje :

§ 1.1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu /z wyj¹tkiem piwa/,
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w ilo�ci
50 punktów.

2. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholo-
wych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu /z wyj¹tkiem piwa/,
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w ilo�ci 40
punktów.

§ 2. Zasady usytuowania  na terenie  Miasta i Gminy  miejsc
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych okre�la za³¹cz-
nik nr 1 do uchwa³y.

§ 3. Trac¹ moc: uchwa³a Nr XXXI/378/98 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia licz-
by punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych pow.
4,5% alkoholu /z wyj¹tkiem piwa/ przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y oraz okre�lenia zasad usytuowania
na terenie Miasta i Gminy Krapkowice miejsc i warunków sprze-
da¿y napojów alkoholowych - wraz ze zmian¹  oraz  uchwa³a
Nr VI/84/03 Rady  Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 kwietnia
2003 r. w sprawie zezwolenia do podawania  i spo¿ywania na-
pojów alkoholowych na terenie  krapkowickiego Rynku.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                                                      Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                                         Andrzej  Kulpa

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/146/2003

Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 27 pa�dziernika 2003 r.

Zasady usytuowania na terenie Miasta i Gminy Krapko-
wice miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych

1. Ustala siê, ¿e usytuowanie miejsc sprzeda¿y i podawa-
nia napojów alkoholowych powinno znajdowaæ siê w odleg³o-
�ci nie mniejszej ni¿  20 m pomiêdzy wej�ciami do:

1912

Uchwa³a Nr  IX/146/2003
Rady  Miejskiej   w   Krapkowicach

z dnia  27 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych  oraz okre�lenia zasad usytuowania
 na terenie Miasta i Gminy Krapkowice miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

1)   miejsc i obiektów wyszczególnionych w art.14 ustawy
z dnia 26 pa�dziernika1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z
pó�n.zm./.

2)   szpitali,
3)   obiektów pomocy spo³ecznej,
4)   obiektów kultu religijnego.

2. Nie zezwala siê na usytuowanie miejsc sprzeda¿y i
podawania napojów alkoholowych :

1) na targowiskach i placach targowych,
2) w domach kultury, klubach i �wietlicach - z wyj¹tkiem

organizowania imprez i festynów, podczas których dopuszcza
siê sprzeda¿ napojów alkoholowych na podstawie zezwoleñ
jednorazowych,

3) w halach sportowych i innych obiektach sportowych -
niniejszy zakaz nie dotyczy pomieszczeñ maj¹cych wydzielony,
niezale¿ny od funkcji sportowej, dostêp komunikacyjny. Nie do-
tyczy tak¿e imprez i festynów, podczas których dopuszcza siê
sprzeda¿ napojów alkoholowych na podstawie zezwoleñ jedno-
razowych,

4) w punktach sprzeda¿y drobnodetalicznej /kioski w któ-
rych sprzeda¿y dokonuje siê przez okienko/ - z  wyj¹tkiem tych
zlokalizowanych na terenie wiejskim, w których mo¿e byæ pro-
wadzona sprzeda¿ piwa,

5) w placówkach ma³ej gastronomii i sezonowych punk-
tach gastronomicznych - niniejszy zakaz nie dotyczy napojów
alkoholowych zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu i piwa.

6) w handlu obwo�nym i punktach gastronomicznych pro-
wadzonych systemem obwo�nym.

3. Placówki gastronomiczne w ramach posiadanych ze-
zwoleñ na sprzeda¿ napojów  alkoholowych, mog¹  prowadziæ
letnie ogródki gastronomiczne /traktowane jako  przed³u¿enie
sali sprzeda¿owej/, zlokalizowane na wolnym powietrzu,bezpo-
�rednio  przy danej placówce lub w obrêbie przylegaj¹cego do
niej placu lub pasie  drogowym - pod warunkiem posiadania :

1) tytu³u prawnego do terenu, na którym zlokalizowany jest
ogródek /umowa dzier¿awna, akt w³asno�ci, decyzja admini-
stracyjna itp./,

2) pisemnej zgody w³a�ciciela, u¿ytkownika, zarz¹dcy lub
administratora nieruchomo�ci  na sprzeda¿ piwa.

4. Na imprezach i festynach organizowanych na wolnym
powietrzu mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie sprzeda¿ piwa na
podstawie jednorazowych zezwoleñ.



Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art. 34 ust 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz.414 z
pó�n. zm.) i § 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycz-
nia 2003r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania
pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U. z 2003r.
Nr 13, poz.133)- Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. W § 3  uchwa³y Nr XXVIII/230/97 Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim z dnia    24 czerwca 1997r. w sprawie okre�le-
nia zasad udzielania �wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz ¿¹da-
nie ich zwrotu, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1/ pkt 6 otrzymuje brzmienie:
   "6. W przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia

przekracza 200 % dochodu,   o którym mowa w art.4 ust 1 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej, wydatki
poniesione na przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów podlegaj¹ zwrotowi i winny byæ wp³acone w
terminie do dnia 15 nastêpnego miesi¹ca na konto Miejsko-
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Lewinie Brzeskim."

1913

Uchwa³a Nr IX/78/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 17 pa�dziernika 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia zasad udzielania �wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz ¿¹danie ich zwrotu.

2/  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
    "7. W uzasadnionych przypadkach kierownik O�rodka

Pomocy Spo³ecznej w Lewinie Brzeskim mo¿e odst¹piæ od ¿¹-
dania zwrotu nale¿no�ci, o których mowa w § 1, je¿eli zwrot taki
móg³by siê przyczyniæ do pogorszenia sytuacji finansowej rodzi-
ny, a w  szczególno�ci je¿eli rodzina dozna szkody na skutek
klêski ¿ywio³owej, zdarzenia losowego, d³ugotrwa³ej choroby."

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Lewi-
na Brzeskiego.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na tabli-
cach informacyjnych na terenie Gminy  Lewin Brzeski.

§ 4. Uchwa³a  wchodzi  w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa  Opolskiego.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy  spo³ecznej(Dz. U. z 1998 r.  Nr 64 poz.414, Nr
106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz.1118  i 1126,z 1999 r.
Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz.885, Nr 90 poz. 1001, z 2000 r.  Nr 12
poz. 136, Nr 19  poz. 238 oraz  z  2001 r. Nr 72  poz. 748, Nr 88
poz. 961, Nr 89  poz. 973 ,Nr 111 poz. 1194 Nr 122  poz. 1349 i  Nr
154 poz. 1792, z 2003 r. Nr 7 poz.79, Nr 44 poz. 389, Nr 122 poz.
1143, Nr 128, poz.1176 i Nr 135, poz. 1268)   oraz  § 2 ust. 3
rozporz¹dzenia  Rady  Ministrów  z dnia  14 stycznia 2003 r.   w
sprawie  szczegó³owych  zasad  i trybu  udzielania  pomocy w
do¿ywianiu uczniów w 2003 roku (Dz. U. Nr  13,  poz.133  ), Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê "Zasady zwrotu w  czê�ci lub w  ca³o�ci
wydatków poniesionych  na  przyznany posi³ek , w  przypadku
gdy  dochód  na  osobê  w  rodzinie  ucznia  przekracza   kryterium
dochodowe  uprawniaj¹ce do korzystania  z bezp³atnych  posi³-
ków " , stanowi¹ca  za³¹cznik do niniejszej uchwa³y .
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Uchwa³a Nr VIII/76/03
Rady Gminy w Lubrzy

z  dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu  w czê�ci  lub  w  ca³o�ci wydatków poniesionych  na przyznany  posi³ek, w  przypadku  gdy
dochód  na osobê  w rodzinie   ucznia  przekracza  kryterium  dochodowe

uprawniaj¹ce  do   korzystania  z  bezp³atnych  posi³ków.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy  Lu-
brza.

§ 3. Traci  moc  uchwa³a  Nr XVII/137/2000  Rady  Gminy w
Lubrzy  z  dnia  29 wrze�nia 2000r. w sprawie  zasad  zwrotu
wydatków  przeznaczonych  na  �wiadczenia  przyznane w ra-
mach zadañ w³asnych Gminy, w odniesieniu do do¿ywiania
uczniów .

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie  po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak
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Za³¹cznik  nr  1
                                                        do uchwa³y Nr VIII/76/03

                                        Rady Gminy w Lubrzy
                                             z dnia 23 pa�dziernika 2003r.

Zasady  zwrotu  w czê�ci  lub  w  ca³o�ci wydatków ponie-
sionych  na przyznany   posi³ek, w przypadku  gdy dochód  na
osobê  w rodzinie   ucznia   przekracza  kryterium  dochodowe
uprawniaj¹ce  do   korzystania  z  bezp³atnych  posi³ków

Na podstawie  szczegó³owych  zasad  i  trybu  udzielania
pomocy  w do¿ywianiu  uczniów  objêtych  "Rz¹dowym progra-
mem  wspierania  gmin  w  do¿ywianiu  uczniów  w 2003 roku
zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Rady  Ministrów   z dnia  14  stycz-
nia  2003  r.  oraz ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej, ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków po-
niesionych na przyznany  posi³ek uczniowi uczêszczaj¹cemu  do
szko³y  podstawowej  lub gimnazjum, w przypadku gdy  dochód  na
osobê  w  rodzinie  ucznia  przekracza  kryterium  dochodowe  upraw-
niaj¹ce do  korzystania  z  bezp³atnych  posi³ków.

1. W przypadku rodziny ucznia  szko³y,  w której dochód na
osobê kszta³tuje siê w granicach ponad 100% - 200% kryterium
dochodowego, ustalonego  zgodnie z art.4 ustawy o pomocy
spo³ecznej, a  wskazana jest pomoc w formie do¿ywiania  ce-
lem ochrony dzieci, mo¿na przyznaæ tê pomoc w trybie art.31a
ustawy o pomocy  spo³ecznej  jako pomoc specjaln¹  bezzwrotn¹
pod warunkiem, ¿e w rodzinie wystêpuje co najmniej  jedna  z prze-
s³anek okre�lonych  w art.3 ustawy o pomocy  spo³ecznej ,tj.:

· sieroctwo
· potrzeba ochrony macierzyñstwa
· bezdomno�æ

· bezrobocie
· niepe³nosprawno�æ
· d³ugotrwa³a choroba
· bezradno�æ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i

prowadzeniu gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych i wielodzietnych

· alkoholizm lub narkomania
· trudno�ci w przystosowaniu do ¿ycia po opuszczeniu za-

k³adu karnego
· klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna .
2.W przypadku rodzin, gdzie dochód na osobê przekracza

200% kryterium dochodowego,  ustalonego zgodnie z art.4 usta-
wy o pomocy spo³ecznej  stosuj¹c art.34 ust.5 tej¿e ustawy    usta-
la siê, ¿e 50% wydatków zwi¹zanych z do¿ywianiem ucznia po-
krywa lub zwraca rodzina. Pomoc w formie do¿ywiania dla
uczniów z grupy rodzin o dochodzie powy¿ej  200% kryterium
dochodowego winna ograniczaæ siê do sytuacji skrajnych ,szcze-
gólnie  trudnych ¿yciowo.

3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z
art.41 ustawy  o pomocy spo³ecznej,  je¿eli zwrot wydatków na
udzielone �wiadczenia stanowi³oby dla rodziny zobowi¹zanej
nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³oby skutki udzielonej po-
mocy ,po wnikliwej analizie   sytuacji danej rodziny mo¿na od-
st¹piæ do ¿¹dania zwrotu.

4.Pomoc w formie do¿ywiania mo¿na przyznaæ w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach   uczniom szkó³ ponadgim-
nazjalnych, a zw³aszcza ochotniczych  hufców pracy i o�rodków
szkolno-wychowawczych przebywaj¹cych w internatach przy za-
stosowaniu ustalonych  zasad w zakresie do¿ywiania.

Powy¿sze ustalenia maj¹ na celu stworzenie mo¿liwo�ci
dostêpu do tej formy pomocy  jak najwiêkszej liczbie dzieci, któ-
re z przyczyn niezale¿nych od nich, s¹ dzieæmi niedo¿ywionymi.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z
pó�n. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzie-
lania pomocy w do¿ywianiu(Dz. U. Nr 13, poz. 133), Rada Miej-
ska w Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, na rodzinie
spoczywa obowi¹zek zwrotu wydatków za przyznane �wiadcze-
nie w formie gor¹cego posi³ku, wg kryteriów okre�lonych w ta-
beli, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych przez
Gminê na przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum:

1) zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie do
15-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
udzielono �wiadczenia w formie posi³ku,

2) miesiêczna nale¿no�æ z tytu³u odp³atno�ci za posi³ki
mo¿e byæ wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej za
po�rednictwem szko³y, w której uczeñ otrzymuje posi³ek,

3) nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu wydatków mo¿e
byæ wp³acana równie¿ bezpo�rednio na konto O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Paczkowie lub w kasie O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Paczków.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Wac³aw Æwik
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Uchwa³a Nr XIII/75/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na �wiadczenia objête zadaniami w³asnymi Gminy w zakresie do¿ywiania
uczniów w 2003 roku.
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 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIII/75/03

Rady Miejskiej w Paczkowie
z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

T A B E L A

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posi³ek w przypadku,
gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200 % dochodu,

o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy  spo³ecznej

Procent kryterium dochodowego dla danej rodziny

wynikaj¹ce z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej

Wysoko�æ odp³atno�ci liczona

od kosztów do¿ywiania ucznia w %

200 % kryterium dochodowego Bezp³atnie

Od 201 % do 250 % 50 %

Od 251 % do 300 % 80 %

Powy¿ej 300 % 100 %

Na podstawie  art.4 , art. 5 i art. 16 oraz art. 34 ust. 5
ustawy  z  dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 1998 r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756,
Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. Nr 20,poz. 170, Nr 79,poz.
885, Nr 90, poz.1001, z 2000 r. Nr 12,poz. 136, Nr 19, poz. 238,
z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz.1792, z 2003r.
Nr 7,poz.79, Nr 44, poz.389, Nr 122, poz.1143, Nr 128, poz.1176,
Nr 135, poz. 1268) oraz § 2 ust.2 i ust.3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów (Dz. U. Nr
13, poz. 133), Rada Gminy Pakos³awice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. �wiadczenia w formie gor¹cego posi³ku przyznaje siê
na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodzi-
ców zastêpczych, a tak¿e dyrektora szko³y, wychowawcy klasy,
pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod¹ przedstawi-
ciela  ustawowego lub rodziców zastêpczych.

§ 2. Ustala  siê, ¿e  uczniowi uczêszczaj¹cemu do szko³y
podstawowej oraz gimnazjum przys³uguje �wiadczenie w for-
mie gor¹cego posi³ku  bezp³atnie w przypadku, gdy dochód na
osobê w rodzinie ucznia nie przekracza 200% dochodu, o któ-
rym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej.

§ 3. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia
przekracza 200% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, to na rodzinie
spoczywa obowi¹zek zwrotu wydatków za przyznane �wiadcze-
nie w formie gor¹cego posi³ku wg kryteriów okre�lonych w tabe-
li, stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 4. Ustala siê zasady zwrotu wydatków poniesionych przez
Gminê na  przyznany posi³ek dla uczniów szkó³ podstawowych i
gimnazjum :

1/ zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie  do
15 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym udzie-
lono �wiadczenia w formie posi³ku,

2/miesiêczna nale¿no�æ z tytu³u odp³atno�ci za posi³ki
mo¿e byæ wp³acana na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej za
po�rednictwem szko³y, w  której uczeñ otrzymuje posi³ek,

3/nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu wydatków mo¿e
byæ wp³acana równie¿ bezpo�rednio na konto O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Pakos³awicach lub w kasie  O�rodka Pomocy
Spo³ecznej .

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa-
kos³awice.

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/168/02 z dnia 27 czerw-
ca 2002 r. w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków prze-
znaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³a-
snych w zakresie do¿ywiania uczniów.

§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski
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Uchwa³a Nr  X / 38 / 03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie  zasad przyznawania i zwrotu wydatków na �wiadczenia objête zadaniami w³asnymi gminy w zakresie
do¿ywania uczniów oraz ustalenia kryterium dochodowego uprawniaj¹cego do korzystania z bezp³atnych posi³ków.
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Procent kryterium dochodowego dla

danej rodziny wynikaj¹ce z art.4

ustawy o pomocy spo³ecznej

Wysoko�æ odp³atno�ci liczona od

kosztów do¿ywiania ucznia w %

200 % kryterium dochodowego bezp³atnie

od 201 % do 250 %  50 %

od 251 % do 300 % 80 %

powy¿ej 300 % 100 %

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/38/03

                                         Rady Gminy Pakos³awice
                                             z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

Zasady  zwrotu wydatków

poniesionych na przyznany posi³ek w przypadku , gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200%
dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 litra �g� ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2002r. Nr 142,
poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,
poz.717, Nr 162, poz. 1568) - Rada Miejska w Prudniku uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Prudniku z
dnia 11 marca 1999r. w sprawie zasad wnoszenia udzia³ów do
spó³ki, zmienionej uchwa³¹ Nr XL/572/2001 z dnia 28 grudnia
2001r. w § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1/ po wyrazach �Zak³adu Energetyki Cieplnej� dodaje siê
wyrazy �Przedsiêbiorstwa Produkcyjno - Us³ugowego �Torkon-
stal�,

2/  w pkt.1 litera �a� otrzymuje brzmienie:
�a/ pieniê¿ne - wp³aty na podwy¿szenie kapita³u zak³ado-

wego zaplanowane w bud¿ecie Gminy�.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prud-
nika.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od  og³oszenia

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Henryk Sobczak

1917

Uchwa³a Nr XV/169/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 27 listopada 2003r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wnoszenia udzia³ów do spó³ki.
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Na podstawie art.18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz¹dzie województwa (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590, z pó�n. zm.) oraz art. 109 i 124 ust. 1pkt 1, 2 i
5 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.), Sejmik Wojewódz-
twa Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1 .1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etu Wojewódz-
twa                                                                o kwotê 1 088 991 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu Województwa

                                                                           o kwotê 1 088 991 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1do niniejszej uchwa³y.
3. Zwiêksza siê plan przychodów i wydatków �rodków

specjalnych                                o kwotê 30 000 z³,
w tym: plan wydatków bie¿¹cych              o kwotê 30 000 z³.
4. Plan po zmianach przychodów i wydatków �rodków

specjalnych Medycznego Studium Zawodowego w Opolu za-
wiera za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

5. Dotychczasowy §14 ust.3 uchwa³y  Nr III/20/2002 Sej-
miku Województwa Opolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu Województwa Opolskiego na 2003 rok
otrzymuje brzmienie "Upowa¿nia siê Zarz¹d Województwa Opol-
skiego do udzielania z bud¿etu Województwa krótkotermino-
wych po¿yczek w 2003 roku wojewódzkim jednostkom organizacyj-
nym posiadaj¹cym osobowo�æ prawn¹  do wysoko�ci     1 500 000 z³,
w przypadku wyst¹pienia braku p³ynno�ci finansowej w tych jed-
nostkach.

6. Plan zmian przychodów i rozchodów bud¿etu Wojewódz-
twa zawiera za³¹cznik  nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Woje-
wództwa.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/92/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
    z dnia 29 lipca 2003 r.

Zestawienie zmian
Zadania w³asne

Dochody
Zwiêkszenia:

W DZALE 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
                                                             o kwotê          31 882 z³

W rozdziale 01004 Biura geodezji i terenów rolnych
                                                                        o kwotê          31 882 z³

1918

Uchwa³a Nr X/92/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 29 lipca 2003 r.

sprawie uchwalenia zmiany bud¿etu Województwa Opolskiego na 2003 rok.

§ 083 - wp³ywy z us³ug               o kwotê     29 353 z³
§  097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów o kwotê         2 529 z³

W DZIALE 758  RÓ¯NE ROZLICZENIA
                                               o kwotê     1 057 109 z³

W rozdziale 75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorz¹du terytorialnego o kwotê   1 057 109 z³

§ 292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                             o kwotê      1 057 109 z³

Wydatki
Zwiêkszenia

W DZALE 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
                                                              o kwotê       164 127 z³

W rozdziale 01004 Biura Geodezji i Terenów Rolnych
                                                              o kwotê       164 127 z³

w tym: wydatki bie¿¹ce           o kwotê        164 127 z³

W DZIALE 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA
                                    o kwotê       924 864 z³

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe
                                                             o kwotê       924 864 z³

w tym: rezerwa ogólna           o kwotê        924 864 z³

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr X/92/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 lipca 2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPE-
CJALNYCH NA 2003 ROK

DZIA£ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
ROZDZIA£ 85410 Internaty i bursy szkolne

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE W OPOLU

  Plan aktualny      Plan po zmianie

Stan �rodków pieniê¿nych
na pocz¹tek roku            3 540 z³     2 940 z³
Przychody ogó³em        330 000 z³ 360 000 z³
Wydatki ogó³em        330 000 z³ 360 000 z³
w tym: wydatki bie¿¹ce       330 000 z³ 360 000 z³

Stan �rodków pieniê¿nych
na koniec roku            3 540 z³      2 940 z³
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr X/92/2003

Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 lipca 2003 r.

Zwiêkszenie

PLAN PRZYCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA
2003 ROK

§ 951 - przychody ze sp³aty po¿yczek i kredytów
             udzielonych ze �rodków publicznych
                                           o kwotê                   500 000 z³

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym - (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591
z pó�n. zm.) oraz art. 109  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych - (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391),
Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etu Gminy
na 2003 rok                          o kwotê 400.000,-z³
w tym:

1. Z w i ê k s z a    s i ê
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia          5.000,-z³
Rozdzia³ 75814 - Ró¿ne rozliczenia finansowe    5.000,-z³
§ 097 - wp³ywy z ró¿nych dochodów
       ( zwroty kosztów dzier¿awców i najemców z tyt. energii

i wywozu nieczysto�ci)

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie     400.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     400.000,-z³
 § 633 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na

real. inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych gmin ( zw.gm.)
( dofinansowanie budowy hali sportowej ze �rodków rezerwy
celowej   bud¿etu pañstwa na zagopspodarowanie mienia wojsk
poradzieckich )  200.000,-z³

§ 609- dotacje celowe otrzymane ze �rodków specjalnych
na finansowanie lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
( �rodki pochodz¹ce z dop³at do stawek w grach liczbowych za
po�rednictwem MENiS przyznane na 2003 rok )         200.000,-z³

                      ------------------------------------------------------------
razem zwiêkszenia    405.000,-z³

2.  Z m n i e j s z a   s i ê
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo                      5.000,-z³
Rozdzia³ 01022 - Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t

oraz badanie    monitror.pozost.chem.i biol.w tkan.zwierz¹t i pro-
duk.poch.zwierzêcego                                                            5.000,-z³

§ 049 - wp³ywy z innych lokal.op³at pob.przez jst na
podst.odr.ust. ( ustawowa likwidacja op³at za �wiadectwa po-
chodzenia zwierz¹t ).

1919

Uchwa³a Nr VIII/65/2003
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na 2003 rok.

§ 2. Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etu Gminy na 2003 rok
                                                                 o kwotê 454.070,-z³
w tym:

Dzia³ 750 - Administracja publiczna       54.070,-z³
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin       54.070,-z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

( zwiêkszenie planu wydatków na ocieplenie budynku UG, tj. do
warto�ci najni¿szej oferty z³o¿onej w tym zakresie )

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie     400.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     400.000,-z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

( budowa hali sportowej przy szkole podst.w Skarbimierzu Os.)

§ 3. Zmniejsza siê rozchody bud¿etu Gminy na 2003 rok
z tyt. czê�ciowego umorzenia rat po¿yczek przez WFO� i GW w
Opolu, tj.

§ 992 - sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
     w tym:
1/ ostatnia rata po¿yczki  w wysoko�ci        14.070,-z³
- po¿yczka  pobrana w 2002 roku na budowê sieci cieplnej

do siedziby Urzêdu Gminy

2/   czê�ciowa rata po¿yczki ustalona na 2003 rok w wyso-
ko�ci                                                          40.000,-z³

- po¿yczka  pobrana w 2000 roku na budowê kanalizacji
sanitarnej w ¯³obi¿nie                   ------------------------

             razem       54.070,-z³

§ 4. Wprowadza siê zmianê planu inwestycyjnego na 2003
rok - dotyczy jednostki pomocniczej Osiedla Skarbimierz, tj.

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
 w tym:
1/ likwiduje siê zadanie pn
- budowa parkingu 10.000,-z³
2/ zmniejsza siê wydatki na zadanie pn
- budowa ul.Akacjowa-Dêbowa 13.000,-z³
3/ wprowadza siê nowe zadanie pn
- modernizacja chodnika przy ul.Akacjowej 23.000,-z³
  ( wymiana powierzchni betonowej na polbruk ).

PLAN ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA
2003 ROK

§ 991 - udzielone po¿yczki i kredyty
                                                         o kwotê       500 000 z³
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§ 5. Wprowadza siê zmianê w planie wydatków bud¿etu
Gminy na 2003 rok wg wyszczególnienia, tj.

1.  Z m n i e j s z a   s i ê
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo             400,-z³
Rozdzia³ 01095 - Pozosta³a dzia³alno�æ             400,-z³
§ 4210 - zakup materia³ow i wyposa¿enia
( RS Kruszyna - pr.Odnowa wsi )

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                   31.000,-z³
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne                   31.000,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych   1.000,-
       ( RS Lipki )
§ 6050 - wydatki inwest. jednostek bud¿et.          30.000,-
    ( OS Skarbimierz ul.Akacjowa-Dêbowa  - gmina nie otrzy-

ma³a dotacji JAR wg wniosku    z³o¿onego na 2003 rok - wg
planu dofinansowanie wynosi³o 37 tys. z³ )

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                 400.000,-z³
Rozdzia³ 80101 - Szko³y podstawowe     400.000,-z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
 (  budowa hali sportowej  )

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia          3.000,-z³
Rozdzia³ 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne        3.000,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych
( RS £ukowice Brz.)

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna          1.000,-z³
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe          1.000,-z³
§  3110 - �wiadczenia spo³eczne

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochr.�rodowiska
                                                                      44.600,-z³

Rozdzia³ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-
nach                                                                500,-z³

§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych
( RS Pêpice )

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                                      2.100,-z³
§ 6050 - wydatki inwest. jednostek bud¿et.
( nowe punkty �wietlne Skarbimierz Osiedle )

Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ        42.000,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  15.000,-
( RS £ukowice Brz )

§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych 2.000,-
( RS Lipki  )

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                           25.000,-

( RS £ukowice Brz.- budowa cmentarza )

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                       1.000,-z³

Rozdzia³ 92195- Pozosta³a dzia³alno�æ         1.000,-z³
§ 4210 - zakup materia³ow i wyposa¿enia
( RS Bierzów )

    -------------------------------------------------------------
razem zmniejszenia                481.000,-z³

2.  Z w i ê k s z a   s i ê
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                   73.000,-z³
Rozdzia³ 60017 - Drogi wewnêtrzne        73.000,-z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  30.000,-
(zwiêkszenie dofinansowania remontu dróg prowadzo-

nych przez jednostki pomocnicze )
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

                                                           43.000,-
   ( modernizacja placu wokó³ przystanku autobusowego -

RS £ukowice Brz. )

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna         1.000,-z³
Rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ         1.000,-z³
§ 2580 - dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
               nie zalicznych do sektora finansów publicznych
( dofinansowanie dzia³alno�ci statutowej fundacji Bata-

lionów Ch³opskich )

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochr.�rodowiska
                                                           5.600,-z³

Rozdzia³ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gmi-
nach                                                                         2.000,-z³

§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
     ( zakup kosiarki RS Lipki )
Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ         3.600,-z³
 § 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.500,-
( RS Pêpice 500,- + RS Lipki 1.000,- )

§ 4270 - zakup us³ug remontowych  2.100,-
    ( remont placu zabaw Skarbimierz  Osiedle )

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                   401.400,-z³

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                               400.000,-z³

 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
( budowa domu ludowego w Brzezinie )

Rozdzia³ 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków
                                                          1.000,-z³

§ 2830 - dot.cel.z bud¿etu na fin.lub dofin.z.zlec.do real.
poz.jedn. nie zal.do sekt.fin.publ.
( RS Bierzów - remont zabytkowego ko�cio³a )

Rozdzia³ 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ            400,-z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
( RS Kruszyna )

            -----------------------------------------------
razem zwiêkszenia                  481.000,-z³

§ 6. W wyniku dokonanych zmian ustala siê bud¿et Gminy
na 2003 rok w wysoko�ci:

1/ Dochody bud¿etu Gminy w wysoko�ci  9.371.310,12 z³,
     w tym dochody na zadnia zlecone i powierzone
                                                                            588.216,12 z³

2/ Wydatki bud¿etu Gminy w wysoko�ci    11.814.848,12 z³,
     w tym wydatki na zadnia zlecone i powierzone
                                                                            588.216,12 z³

3/ Przychody bud¿etu Gminy w wysoko�ci     2.919.668,-z³,
     w tym -kredyt wieloletni na budowê sali gimnastycznej
                                                                            2.000.000,-z³

- kredyt termomodernizacyjny 130.000,-z³
   - nadwy¿ka z 2002 roku  789.668,-z³

4/ rozchody bud¿etu Gminy w wysoko�ci        476.130,-z³
   - sp³ata rat zobowi¹zañ d³ugoterminowych   Gminy przy-

padaj¹cych na 2003 rok

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Skar-
bimierz.

§ 8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Andrzej Dudziak
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109 i 124  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U.  z 2003  r.
Nr 15 poz. 148 , Nr 45, poz. 391, Nr 65 poz. 594 ), Rada Gminy  w
Skoroszycach uchwala, co nastepuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie przychodów:

955 - Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajo-
wych                                                               o kwotê     159.561,- z³

957 - Nadwy¿ka z lat ubieg³ych
                                                                          o kwotê       18.811,- z³

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów:

W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdz. 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa

i sanitacyjna wsi
§ 629 - �rodki na dofinansowanie w³asnych inwe-

stycji gmin,  powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane  z
innych �róde³                                                  o kwotê   127.575,- z³

w dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia
w rozdz.75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin
§ 292 - Subwencje ogólne z bud¿etu pañ-

stwa               o kwotê   61.346,- z³

§ 3. Zmniejsza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów:

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadaj¹cych oso-
bowo�ci prawnej

w rozdz.75616 -Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go,   podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych

§ 031 -Podatek od nieruchomo�ci o kwotê  110.000,- z³

§ 4. Zmniejsza siê bud¿et po stronie wydatków:

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

W rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
                                                         o kwotê      15.000,- z³

w tym: wydatki bie¿¹ce        o kwotê     15.000,- z³
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                           o kwotê       15.000,- z³

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona �rodowiska

w rozdz.90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                       o kwotê      85.000,- z³

w tym: wydatki bie¿¹ce                 o kwotê           85.000,- z³

1920

Uchwa³a Nr IX/50/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy na rok 2003.

§ 5. Zwiêksza siê bud¿et po stronie wydatków:

W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
w rozdz.01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sani-

tacyjna wsi                    o kwotê        127.575,- z³
Wydatki maj¹tkowe        o kwotê        127.575,- z³

W dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdz.75023 - Urzêdy gmin
                                                         o kwotê          46.108,-z³

 wydatki bie¿¹ce       o kwotê           46.108,-z³

W dziale 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa

w rozdz.75412 - Ochotnicze stra¿e po¿arne
        o kwotê            5.000,-z³

 wydatki bie¿¹ce         o kwotê            5.000,-z³

W dziale 801 - O�wiata i wychowanie

w rozdz.80101 - Szko³y podstawowe
                                                          o kwotê       55.000,- z³

 wydatki bie¿¹ce         o kwotê       55.000,- z³

w rozdz.80110 -    Gimnazja           o kwotê        15.000,- z³
 wydatki bie¿¹ce o kwotê     15.000,- z³
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
                                                                o kwotê    15.000,- z³

W dziale 853 -Opieka spo³eczna
w rozdz.85319 - O�rodki pomocy spo³ecznej

o kwotê         2.000,- z³

 wydatki bie¿¹ce o kwotê         2.000,- z³
z tego: wynagrodzenia i pochodne o kwotê          330,- z³
  od wynagrodzeñ

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochro-
na �rodowiska

w rozdz.90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
       o kwotê            5.610,- z³

wydatki bie¿¹ce                     o kwotê            5.610,- z³
z tego: dotacja przedmiotowa (ZWiO)o kwotê         5.610,- z³
w rozdz.90015 - O�wietlenie ulic, placów i dróg

o kwotê                 10.000,- z³
 wydatki bie¿¹ce o kwotê                  10.000,- z³
w rozdz.90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
                                                         o kwotê           85.000,- z³

wydatki maj¹tkowe       o kwotê           85.000,- z³
z tego: dotacja celowa (ZWiO)     o kwotê           85.000,- z³

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego

w rozdz.92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i
kluby                    o kwotê             6.000,- z³

w tym: wydatki bie¿¹ce        o kwotê             6.000,- z³



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 101 - 7789 - Poz.1920-1921

§ 6. Wprowadza siê zmiany w planie finansowania inwe-
stycji na rok 2003 o zadania, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Lp. Nazwa inwestycji Koszt
inwestycji

Termin
realizacji

�rodki
bud¿etowe

2003 r.

Inne -udzia³
mieszkañców

Uwagi

1. Przebudowa
kanalizacji
sanitarnej we wsi
Chró�cina

1.215.000 2003/2004 127.575

5. Modernizacja sieci
wodoci¹gowej
tranzytowej
Czarnolas
przysió³ek £anów
oraz sieci
rozdzielczej wraz z
przy³¹czami

150.000 2003/2004 85.000

Razem 1.365.000 212.575

§ 9. Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IX/50/03

Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 30 czerwca 2003 r.

 Plan zadañ inwestycyjnych Gminy Skoroszyce na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art.109,124 ust. 1 i 2
pkt 2 oraz art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148, Nr 45
poz. 391 i  Nr 65 poz. 594), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie przy-
chodów:

 § 955 - przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
                                                             o kwotê         6.811,00 z³

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie docho-
dów:

Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

         rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
     § 069 - wp³ywy z ró¿nych op³at       o kwotê      2.700,00 z³

§ 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ   bie-
¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) powiatów   i samorz¹dów woje-
wództw pozyskane z   innych �róde³           o kwotê        4.540,00 z³

(dofinans.do obozu dru¿yn m³odzie¿. OSP)

Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i  od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go,   podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz  podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiza-
cyjnych

 § 031 - podatek od nieruchomo�ci   o kwotê   65.000,00 z³
§ 091 - odsetki                                    o kwotê      4.000,00 z³
rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-

go, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz  op³at lokalnych
od osób fizycznych

§ 032 - podatek rolny                        o kwotê     30.542,00 z³
§ 034 - podatek od �rodków transportowych
                                                             o kwotê       2.000,00 z³
§ 036 - podatek od spadków i darowizn      o kwotê 7.900,00 z³
§ 091 - odsetki                                   o kwotê      2.300,00 z³

1921

Uchwa³a Nr IX/59/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  30  czerwca  2003 r.

w sprawie zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.
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Dzia³  758  -  Ró¿ne rozliczenia
rozdz. 75805 - Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej

dla gmin
 § 292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                              o kwotê    22.492,00 z³
(refundacja ulg inwestycyjnych)

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
 rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
 § 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

realizacji zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji   rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie        o kwotê           269,00 z³

(wyprawka szkolna)
rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 270 - �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin) powiatów i samorz¹dów  woje-
wództw pozyskane z innych   �róde³        o kwotê        5.320,00 z³

 rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin     o kwotê    624,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

realiz. zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji  rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie               o kwotê 418,00 z³
(uzupe³nienie dotacji na sfinansowanie wyprawki szkolnej).

§  3. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie do-
chodów:

Dzia³  756  -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i   od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

 rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�ne-
go, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz  op³at lokalnych
od osób fizycznych

 § 031 - podatek od nieruchomo�ci  o kwotê   55.000,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
 rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
 § 203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu  pañstwa na

realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   o kwotê   1.030,00 z³

§  4. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków:

Dzia³  750  -  Administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki  o kwotê             2.060,00 z³

Dzia³  754  -  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê        7.240,00 z³

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
 rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
      (wyprawka szkolna)                       o kwotê       269,00 z³
 rozdz. 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê      624,00 z³
rozdz. 80110 - Gimnazja
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê     5.320,00 z³
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                              o kwotê     83.785,00 z³
(budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum

w Strzeleczkach)

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
 rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                o kwotê         418,00 z³
(wyprawka szkolna)

Dzia³  926  -  Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4260 - zakup energii                       o kwotê         200,00 z³

§  5. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne       o kwotê      1.030,00 z³

§ 6. Planowane dochody bud¿etu Gminy po zmianach
wynosz¹                                                                     9.835.707,36 z³

Planowane przychody bud¿etu Gminy po zmianach wyno-
sz¹                                                                                   509.090,00 z³

Planowane wydatki bud¿etu Gminy po zmianach wynosz¹
                                                                          10.255.111,36 z³
Planowane rozchody bud¿etu Gminy po zmianach wyno-

sz¹                                                                                     89.686,00 z³

§  7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Strze-
leczki.

§  8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§  9. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                 Walter  Wieja
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art.109,124 ust. 1 i 2
pkt 2 oraz art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148, Nr 45
poz. 391 i  Nr 65 poz. 594) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w
latach 1999 - 2003(Dz. U. Nr 150 poz. 938, Nr 162 poz. 1119,
z 2000 r. Nr 95 poz. 1041, z 2001 r. Nr 55 poz. 574, Nr 39 poz. 459,
Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 216 poz. 1826), Rada Gminy
Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejsza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wy-
datków:

Dzia³  750  -  Administracja publiczna
 rozdz. 75023 - Urzêdy gmin
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne
                                                               o kwotê      4.700,00 z³
Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe   o kwotê    40.000,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych o kwotê    65.000,00 z³
             (szko³a Zielina - 65.000,00 z³)
 rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe  o kwotê    14.100,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                               o kwotê      2.465,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy  o kwotê         346,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê         200,00 z³
rozdz. 85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
          (zadania zlecone)                       o kwotê         661,66 z³

 rozdz. 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
                              opiekuñcze
 § 3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
                                                                 o kwotê      1.000,00 z³
   § 4010 - wynagrodzenia osobowe   o kwotê    7.000,00 z³
         rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 2310 -  dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ  miêdzy

jednostkami samorz¹du terytorialnego      o kwotê      1.000,00 z³
§ 2580 -  dotacja podmiotowa z bud¿etu gminy dla  pozo-

sta³ych jednostek nie zaliczonych do se     która finansów pu-
blicznych                                                            o kwotê      1.000,00 z³

Dzia³  900  -  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska

 rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                o kwotê    55.000,00 z³
(rozpoczêcie kanalizacji sanitarnej)

1922

Uchwa³a  Nr   IX/60/03
Rady Gminy  Strzeleczki

z dnia  30 czerwca  2003 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2003 rok.

Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
 § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych   o kwotê      5.000,00 z³

§  2. Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy po stronie wydat-
ków :

Dzia³  801  -  O�wiata i wychowanie
         rozdz. 80110 - Gimnazja
 § 4300 - zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê     5.000,00 z³
 § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                               o kwotê  155.000,00 z³
(budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy  Gimnazjum

w Strzeleczkach)
rozdz. 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe    o kwotê    14.100,00 z³
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                             o kwotê      2.465,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy   o kwotê         346,00 z³
rozdz. 80114 - Zespo³y Ekonomiczno-Administracyjne Szkó³
 § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek   bu-

d¿etowych                                                        o kwotê       4.700,00 z³

Dzia³  853  -  Opieka Spo³eczna
rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 - �wiadczenia spo³eczne      o kwotê      3.210,00 z³
rozdz. 85319 - O�rodki Pomocy Spo³ecznej
 § 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
          (zadania zlecone)                    o kwotê         661,66 z³
 § 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
              (zadania w³asne)                 o kwotê      3.000,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy    o kwotê         640,00 z³
§ 4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                                o kwotê         400,00 z³
§ 4270 - zakup us³ug remontowych  o kwotê      1.000,00 z³
§ 4300 - zakup us³ug pozosta³ych     o kwotê      1.300,00 z³
rozdz. 85328 - Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze
§ 4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
                                                                o kwotê         600,00 z³
§ 4120 - sk³adka na fundusz pracy     o kwotê          50,00 z³

Dzia³  921  -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92109 - Domy i O�rodki Kultury, �wietlice i    kluby
 § 2550 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
                                                               o kwotê      5.000,00 z³
 (bie¿¹cy remont w Domu Kultury w  Rac³awiczkach).

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§  5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
                                                                                       Walter  Wieja
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pó�n. zm. ) oraz art. 110 ust. 1 i ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 104 z pó�n. zm.), Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co na-
stêpuje:

§  1. Za³¹cznik nr 11 pkt 1 do uchwa³y Nr IV/26/02 Rady
Gminy Strzeleczki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwale-
nia bud¿etu Gminy na 2003 rok otrzymuje tre�æ:

£¹czny okres realizacji programu od m-ca listopada 2001 r.
do 31 sierpnia 2003 r.

Ogólny koszt inwestycji                                 1.986.326,27 z³.
Plan  na 2003 rok                                                 747.785,00 z³

1923

Uchwa³a  Nr   IX/61/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 30 czerwca  2003 r.

 w sprawie korekty bud¿etu Gminy na rok 2003 dla inwestycji wieloletniej pod nazw¹
 "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Strzeleczkach".

�rodki z bud¿etu Gminy                                   238.785,00 z³
Zaci¹gniêcie kredytu                                        309.000,00 z³
Dotacja z Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu 200.000,00 z³

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Strzeleczki.

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy  Rady
                                                                     Walter Wieja

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz.139 z pó�n. zm.), Rada Gminy �wierczów uchwala miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy �wierczów
zwany dalej planem, o nastêpuj¹cej tre�ci:

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Ustalenia niniejszej uchwa³y obejmuj¹ obszar ad-
ministracyjny Gminy �wierczów, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku w skali 1:10 000.

2. Do czasu utraty wa¿no�ci, dla Gminy �wierczów zacho-
wuj¹ moc dotychczas obowi¹zuj¹ce plany.

3. Ni¿ej wymienione oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹-
cymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿-
nych zasadach zagospodarowania,

2) tereny przeznaczone na ró¿ne funkcje i zasady zago-
spodarowania przestrzennego,

3) linie rozgraniczaj¹ce drogi publiczne , istniej¹ce oraz
nowo projektowane,

4) granica Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
5) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu (Lasy Sto-

brawsko -Turawskie),

1924

Uchwa³a Nr IX/51/2003
Rady Gminy �wierczów

z dnia 10 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy �wierczów.

6) granica strefy ochrony ujêcia wody,
7) granica ograniczonego zagospodarowania przestrzen-

nego wokó³ cmentarza,
8) granica ograniczonego zagospodarowania przestrzen-

nego wokó³ oczyszczalni �cieków,
9) tereny lasów ochronnych,
10) tereny zagro¿one zalewami powodziowymi,
11) linie energetyczne wysokiego i �redniego napiêcia

( EE ),
12) trasa przebiegu gazoci¹gu wysokoprê¿nego   ( EG ),
13) linia kolejowa  ( Kkt ).

§ 2. Integraln¹ czê�æ miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy �wierczów stanowi rysunek  pla-
nu, obejmuj¹cy:

1) rysunek planu nr 1 w skali 1:10 000, w granicach admi-
nistracyjnych Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Zasady zagospodarowania odnosz¹ce siê do ca³ego ob-

szaru

§ 3.  Na obszarze objêtym planem wyznacza siê:
     1)  obszary wy³¹czone z zabudowy, ze wzglêdu na ochro-

nê �rodowiska przyrodniczego oraz gruntów rolnych i le�nych,
oznaczone na rysunku nr 1,
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2) obszary przeznaczone pod zabudowê, zgodnie z §13,
oznaczone na rysunku nr 1,

3) strefy ochrony krajobrazu, w tym obszary prawnie chro-
nione, oznaczone na rysunku nr 1,

4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej, oznaczone gra-
ficznie na rysunku nr 1.

§ 4. 1. Na ca³ym obszarze objêtym planem ustala siê za-
kaz lokalizowania  inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi.

2. Inwestycje mog¹ce pogorszyæ stan �rodowiska mog¹
byæ realizowane na obszarach, zgodnie z przeznaczeniem tere-
nu, wynikaj¹cym z niniejszej uchwa³y, z zachowaniem przepi-
sów szczególnych oraz zasady nieuci¹¿liwo�ci dla zabudowy
mieszkaniowej bez wzglêdu na obowi¹zuj¹ce graniczne normy
oddzia³ywania czynników uci¹¿liwych, w szczególno�ci - ha³a-
su.

3. Za uci¹¿liwe dla �rodowiska uznaje siê stany utrudnia-
j¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otoczenia, a zw³aszcza  ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie  powietrza i zanieczyszczenie odpa-
dami.

§  5. 1. Dla czê�ci obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹
zasady zagospodarowania wynikaj¹ce z rozporz¹dzenia Nr5/98
Wojewody Opolskiego z dnia 15 maja 1998 r. w sprawie usta-
nowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie
opolskim.

2. Granice obszarów chronionego krajobrazu, o którym
mowa w ust. 1, oznaczono graficznie na rysunku nr 1.

3. Dla czê�ci obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ zasa-
dy zagospodarowania wynikaj¹ce z Rozporz¹dzenia Nr P/11/99
Wojewody Opolskiego z dnia 28 wrze�nia 1999 r. w sprawie
utworzenia "Stobrawskiego Parku Krajobrazowego" w wojewódz-
twie opolskim.

4. Granice obszaru parku krajobrazowego, o którym mowa
w ust. 3,  oznaczono graficznie na rysunku nr 1.

§ 6. 1. Na ca³ym obszarze objêtym planem mog¹ byæ re-
alizowane:

1) urz¹dzenia wodne okre�lone w ustawie z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. Nr 115, poz.1229)

2) urz¹dzenia infrastruktury technicznej, nie okre�lone w
niniejszej uchwale, a s³u¿¹ce obs³udze terenów wyznaczonych
pod zabudowê oraz ochronie �rodowiska przyrodniczego.

2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mog¹ byæ
realizowane na terenach, dla których zgodnie    z  ustaw¹ z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych, nie jest
wymagana zgoda na zmianê przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i le�ne.

§ 7. 1. Na ca³ym obszarze objêtym planem dopuszcza siê prze-
znaczenie pod zalesienie obszarów   przyle�nych oraz terenów rol-
nych zbêdnych dla gospodarki polowej.

2. Obszar opracowania planu Gminy zosta³ podzielony na
15 jednostek urbanistycznych o granicach pokrywaj¹cych siê z
granicami obrêbów geodezyjnych ewidencji (gruntów-wsi so-
³eckich).

Do podzia³u tego dostosowano uk³ad ustaleñ szczegó³o-
wych dla poszczególnych wsi.

3. Ze wzglêdu na znaczne zró¿nicowanie charakteru prze-
strzennego zagospodarowania oraz uwarunkowanie spo³ecz-
no - gospodarcze wprowadzono na obszarze Gminy podzia³ na
3 strefy funkcjonalne:

         - obszar  osadniczy  A,
         - obszar rolno-produkcyjny  B,
         - obszar  le�ny   C.

1) OBSZAR OSADNICZY - A
Wystêpuje we wszystkich wsiach, obejmuje tereny istnie-

j¹cego zainwestowania o charakterze  mieszkaniowe - produk-
cyjnym istniej¹cych gospodarstw rolnych, zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, wielorodzinnej  i obiektów i urz¹dzeñ us³ugo-
wych. Generalny zakres dzia³añ w obszarze osadniczym obejmuje:

-adaptacjê istniej¹cej zabudowy z dopuszczeniem moder-
nizacji i przekszta³ceñ,

-porz¹dkowanie istniej¹cego u¿ytkowania,
-rozwój funkcji mieszkaniowej w wymiarze wynikaj¹cym z

potrzeb ludno�ci,
-lokalizacjê nowych obiektów i urz¹dzeñ na warunkach

ustalonych planem.

2)  OBSZAR ROLNO - PRODUKCYJNY - B
 Obszar powierzchniowej dominacji u¿ytków rolnych - grun-

tów ornych, u¿ytków zielonych i stawów hodowlanych z udzia³em
obiektów produkcyjnych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

Generalna zasada dotyczy ochrony gruntów przed nieuza-
sadnionym ich przeznaczaniem na cele nierolnicze i utrzymania
wystêpuj¹cych w tym obszarze skupisk le�nych.  Plan wskazuje
tereny zdegradowane i nieu¿ytki  przeznaczone do rekultywacji i
w³¹czenia w system terenów zielonych.

 W obszarze B wyznacza siê:
 -lokalizacje i rezerwy terenów wa¿nych dla osadnictwa w

gminie obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury  technicznej (oczysz-
czalniê) i obiektów  produkcyjnych,

  -tereny do zalesienia.

3)   OBSZAR LE�NY - C
Obszar tworz¹ lasy wystêpuj¹ce w wiêkszych skupiskach

we wschodniej, w pó³nocno - wschodniej i    zachodniej czê�ci
Gminy. Obszary le�ne w Gminie stanowi¹ fragment obszaru
chronionego krajobrazu BORY STOBRAWSKO - TURAWSKIE
oraz  STOBRAWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO. Gene-
ralna zasada dotyczy prowadzenia gospodarki w sposób za-
pewniaj¹cy zachowanie trwa³o�ci lasów. Gospodarkê le�n¹ w
obszarze C prowadziæ nale¿y wy³¹cznie w oparciu o plany urz¹-
dzenia lasu.

Rozdzia³ 3
Obszary wy³¹czone z zabudowy

§ 8. 1. Obszarami wy³¹czonymi z zabudowy s¹:
1) tereny gruntów le�nych, w rozumieniu art. 2 ustawy z

dnia 28 wrze�nia 1991 r. o lasach,
2) tereny u¿ytków rolnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
�nych,

3) tereny zieleni obejmuj¹ce: skupiska zieleni (kêpy drzew
i krzewów), stanowi¹ce pozosta³o�ci ekosystemów, u¿ytki eko-
logiczne, cmentarze i parki,

4) tereny wód otwartych, zgodnie z ewidencj¹ gruntów.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, oznaczono na

rysunku planu .
3. O ile z tre�ci uchwa³y nie wynika inaczej, obszary, o

których mowa w ust. 1 i 2, s¹ obszarami wy³¹czonymi z zabudo-
wy - budynkami.

4. Istniej¹ca zabudowa rozproszona, na terenach wy³¹-
czonych z zabudowy, kwalifikowana jest jako grunty rolne z zabu-
dow¹, zgodnie z §13 pkt 1.

5. Na terenach u¿ytków rolnych, oznaczonych na rysun-
kach - MR, dopuszcza siê realizacjê budynków zwi¹zanych z
gospodark¹ roln¹, w bezpo�rednim  s¹siedztwie zabudowy ist-
niej¹cej na dzia³ce zagrodowej.
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§ 9. Dla terenów lasów, o których mowa w §8 ust. 1 pkt 1,
ustala siê zachowanie istniej¹cego przeznaczenia gruntów oraz
prawo do realizacji:

1) przebudowy i modernizacji istniej¹cych budynków na
terenach osad le�nych,

2) dróg,
3) sieci uzbrojenia terenu,
4) urz¹dzeñ melioracji wodnych,
5) parkingów le�nych.

§ 10. Dla u¿ytków rolnych, o których mowa w § 8 ust. 2,
ustala siê prawo do realizacji budowli obejmuj¹cych:

1) drogi,
2) sieci uzbrojenia terenu,
3) urz¹dzenia melioracji wodnych.

§ 11. 1. Dla terenów zieleni, o których mowa w § 8 ust. 1
pkt 3, ustala siê  nastêpuj¹co:

1) tereny skupisk zieleni s¹ wy³¹czone w ca³o�ci z zabu-
dowy,

2) na terenach cmentarzy dopuszcza siê budowê kaplic,
obiektów ma³ej architektury, ogrodzeñ, sieci uzbrojenia terenu
oraz parkingów przycmentarnych, z zachowaniem przepisów
ustawy o ochronie dóbr kultury, w odniesieniu do terenów objê-
tych ochron¹ konserwatorsk¹.

3) na terenach parków dopuszcza siê realizacjê obiektów
ma³ej architektury i sieci uzbrojenia terenu, z zachowaniem prze-
pisów ustawy o ochronie dóbr kultury, w odniesieniu do terenów
objêtych ochron¹ konserwatorsk¹.

2. Tereny cmentarzy oznaczono na rysunkach   A/ Zc  lub  B/ Zc.
3. Teren zabytkowego parku, oznaczono na rysunku    A/ Z.

§ 12. Na wszystkich wodach, o których mowa w §8 ust. 1
pkt 4, dopuszcza siê realizacjê budowli hydrotechnicznych, z
zachowaniem przepisów szczególnych wynikaj¹cych z ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Rozdzia³ 4
Obszary przeznaczone pod zabudowê.

§ 13. 1. Na obszarze objêtym planem ustala siê prawo do
zabudowy terenów o nastêpuj¹cym przeznaczeniu:

1) grunty rolne z zabudow¹ okre�lon¹ w art. 2 ust.1 pkt 3 i
4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
le�nych, oznaczenie na rysunku planu  B/R/L, B/R/1,

2) tereny istniej¹cej zabudowy zagrodowej i mieszkanio-
wej, oznaczone na rysunku planu A/MR, B/MR, C/MR,

3) tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkalno-us³u-
gow¹, rzemie�lnicz¹ oznaczone na rysunku planu  A/MP,

4) tereny o funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku
A/MN, B/MW,

5) tereny us³ug , oznaczenie na rysunku  A/U,
6) tereny ko�cio³a, oznaczenie na rysunku   A/OS,
7)  tereny urz¹dzeñ zaplecza gospodarki komunalnej, ozna-

czenie na rysunku   A/G,
8) tereny urz¹dzeñ obs³ugi kolejowej, oznaczenie na ry-

sunku   A/KK,
 9) tereny produkcyjne i sk³adowe, oznaczenie na rysunku  A/P,
  10) tereny  produkcji zwierzêcej, oznaczenie na rysunku    A/Pz,
  11) tereny  produkcji rybackiej, oznaczenie na rysunku       A/Pr,
  12) tereny  sk³adowe-magazynowe, oznaczenie na ry-

sunku  A/S,
  13) tereny aktywizacji gospodarczej, oznaczenie na ry-

sunku  A/AG,  B/AG,
  14) tereny gospodarstw le�nych i rekreacji, oznaczenie

na rysunku A/UL, B/UL,C/UL,

15) tereny przemys³u i us³ug, oznaczenie na rysunku PU,
16) tereny us³ug kultury , oznaczenie na rysunku  A/UK,
17) tereny obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych, oznaczenie

na rysunku  B/P, C/Pr.

§ 14. 1. Na gruntach rolnych z zabudow¹ ( MR ), o których
mowa w  §13, ust 1, pkt 2, zachowuje siê istniej¹ce obiekty oraz
ustala siê prawo do budowy nowych siedlisk oraz obiektów zwi¹-
zanych z przetwórstwem rolno-spo¿ywczym.

2. Siedlisko stanowi wyodrêbnion¹ z u¿ytków rolnych, dzia³-
kê zagrodow¹, obejmuj¹c¹ budynek mieszkalny, budynki go-
spodarcze, komunikacjê i ogród przydomowy.

3. Istniej¹ce obiekty, na gruntach, o których mowa w ust. 1,
mog¹ zmieniaæ przeznaczenie na cele us³ugowe, z zastrze¿e-
niami wynikaj¹cymi z niniejszej  uchwa³y.

4. Przy istniej¹cych siedliskach dopuszcza siê wydziele-
nie jednej dzia³ki budowlanej na cele mieszkaniowe, uzupe³-
niaj¹cej zabudowê zagrodow¹, kwalifikowanej zgodnie z ust. 1,
jako nowe siedlisko.

5. Zabudowa, o której mowa w ust. 1 i 4, mo¿e byæ realizo-
wana przy istniej¹cych drogach, w zwartych przestrzennie uk³a-
dach, z zachowaniem gabarytów i formy spójnej z zabudow¹
s¹siedni¹.

§ 15. 1. Na terenach istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej (MR), o której mowa w  §13 ust.1, pkt 2, podstawo-
wym przeznaczeniem jest  zachowanie istniej¹cego mieszkal-
nictwa i us³ug oraz produkcji rolniczej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ reali-
zowane budynki mieszkalne, gospodarcze, produkcji rolniczej
oraz us³ugowe, nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla zabudowy
mieszkaniowej, okre�lonej w niniejszej uchwale oraz przepi-
sach szczególnych.

§ 16. 1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowê miesz-
kalno-us³ugow¹ (MP), o której mowa w  §13 pkt 3, mog¹ byæ
realizowane budynki:

1) mieszkalne,
2) rzemie�lnicze, us³ugowe, s³u¿¹ce obs³udze ludno�ci,
3) gospodarcze.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala siê zakaz

realizacji budynków  produkcyjnych, w tym zwi¹zanych z produk-
cj¹ roln¹.

§ 17. 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludno-
�ci, wyznacza siê tereny przeznaczone tylko na cele mieszkanio-
we (MN, MW), o których mowa w §13  ust.1, pkt 4.

2. Za cele mieszkaniowe, w rozumieniu niniejszej uchwa-
³y, uznaje siê zabudowê mieszkaniow¹ i letniskow¹.

3. Na ka¿dej dzia³ce budowlanej, przeznaczonej na cele, o
których mowa w ust. 1 i 2, mog¹ byæ zrealizowane trzy budynki:

1) mieszkalny i letniskowy,
2) gospodarczy.
4. Na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe

ustala siê zakaz realizacji obiektów produkcji rolniczej.

§ 18. 1. Dla terenów us³ug publicznych zachowuje siê
dotychczasowe przeznaczenie na cele us³ug edukacji, opieki
socjalnej, kultury, kultu religijnego i sportu.

2. Istniej¹ce obiekty mog¹ byæ modernizowane zgodnie z
warunkami technicznymi, a dla obiektów objêtych ochron¹ kon-
serwatorsk¹ na podstawie zgody Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków.

3. Na terenach istniej¹cych boisk sportowych mog¹ byæ
realizowane budynki i budowle zwi¹zane z przeznaczeniem te-
renu.
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4. Wyodrêbnione na rysunkach tereny us³ugowe, mog¹
byæ przeznaczone  na inne, ni¿ dotychczasowe, (cele us³ugowe
lub mieszkaniowe), o ile istniej¹ce obiekty spe³niaj¹ warunki tech-
niczne jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

§ 19. Tereny us³ug  (A/U), o których mowa w §13 ust.1, pkt
5, przeznacza siê na us³ugi s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb lud-
no�ci, w szczególno�ci handel , gastronomiê, us³ugi bytowe itp.

§ 20. 1. Tereny produkcyjno-sk³adowe (A/P), o których
mowa w  §13 ust.1, pkt 9,  przeznaczone s¹ na cele dzia³alno�ci
produkcyjno-sk³adowej oraz us³ugowej, w tym  obs³ugi rolnic-
twa.

2. Tereny istniej¹cych o�rodków produkcji zwierzêcej (A/
Pz) mog¹ byæ  przeznaczone na cele, o których mowa w ust. 1.

3. Na terenach us³ugowych i us³ugowo-produkcyjnych
nale¿y zapewniæ niezbêdn¹ ilo�æ miejsc postojowych dla sa-
mochodów osobowych.

Rozdzia³  5
Ustalenia  szczegó³owe

§ 21. 1.  OBSZAR OSADNICZY -

1. Ustalenia funkcjonalne
1.1.Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jed-

norodzinnej oznaczony na rysunku planu   symbolem A/MR
1) Funkcje dominuj¹ce terenu stanowi¹: zabudowa za-

grodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, urz¹dzenia
towarzysz¹ce i zieleñ:

  a) nale¿y zachowaæ funkcje dominuj¹ce poprzez:
     - utrzymanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej (mo-

dernizacjê, rozbudowê oraz uzupe³nianie istniej¹cych zasobów),
    - adaptacjê i modernizacjê istniej¹cej zabudowy zagro-

dowej1 ,
   - realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej  i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
 b) dopuszcza siê przekszta³cenia obejmuj¹ce:
    -  adaptacjê z mo¿liwo�ci¹ modernizacji i rozbudowy,

realizacjê nowych obiektów i punktów2  us³ugowych, rzemie�lni-
czych, produkcyjnych o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza gra-
nice    w³adania terenem, a w strefie szczególnej ochrony ekolo-
gicznej wy³¹cznie obiektów nieuci¹¿liwych,

- adaptacjê z mo¿liwo�ci¹ modernizacji, rozbudowy i re-
alizacjê nowych obiektów hodowlanych o obsadzie do 10 DJP3 ,

    -  zmiany  u¿ytkowania  obiektów  zgodnie  z  ustale-
niami funkcjonalnymi,

    -  wydzielanie nowych dzia³ek pod zabudowê zgod-n¹ z
funkcj¹ terenu, na zapleczu istniej¹cej   zabudowy, wy³¹cznie dla
posiadaj¹cych w³asny dojazd;

 c) zakazuje siê:
   -  lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ powoduj¹cych uci¹¿li-

wo�ci wykraczaj¹ce poza u¿ytkowany teren,
   -  lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ, których funkcjonowa-

nie wi¹¿e siê z obs³ug¹ transportow¹ powy¿ej dwóch kursów w
ci¹gu doby ciê¿kim transportem (powy¿ej 2,5 tony w jednym
kursie) w granicach obszaru osadniczego, u¿ywaniem ciê¿kie-
go sprzêtu jezdnego (ci¹gniki, koparki itp.); nie dotyczy pojaz-
dów rolniczych, wytwarzaniem �cieków technologicznych;

  -  lokalizacji obiektów przemys³owej produkcji zwierzêcej,
  -  niszczenia zadrzewieñ przydro¿nych, w szczególno�ci

warto�ciowych, zaznaczonych na rysunku planu.

1.2. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku planu symbolem A/MN

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: zabudowa miesz-
kaniowa  jednorodzinna z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹;

a) nale¿y zachowaæ dominuj¹c¹ funkcjê terenu poprzez:
-  utrzymanie istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej (mo-

dernizacjê, rozbudowê i uzupe³nianie istniej¹cych zasobów),
-  realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej (wolno stoj¹cej, bli�niaczej, zwartej), ma³ych domów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ towarzysz¹cych i zieleni;

b) dopuszcza siê przekszta³cenia:
-  adaptacjê z mo¿liwo�ci¹ modernizacji i rozbudowy, re-

alizacjê nowych obiektów i punktów3 us³ugowych, rzemie�lni-
czych nie uci¹¿liwych dla �rodowiska;

c) zakazuje siê lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ uci¹¿liwych
oraz mog¹cych spowodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
norm  w zakresie jako�ci �rodowiska oraz wymagaj¹cych:

-  obs³ugi  transportowej  powy¿ej  dwóch  kursów  w  ci¹gu
doby ciê¿kim transportem (powy¿ej 2,5 tony w kursie),

-  u¿ywania ciê¿kiego sprzêtu jezdnego (ci¹gniki, koparki itp.),
-  urz¹dzania sk³adowisk.

1.3. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej
oznaczony na rysunku planu symbolem  A/MW

 1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: mieszkalnictwo
wielorodzinne z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹:

a) nale¿y:
  -  modernizowaæ istniej¹c¹ zabudowê w celu podniesie-

nia jej standardu u¿ytkowego,
  -  realizowaæ urz¹dzenia towarzysz¹ce podnosz¹ce stan-

dard ¿ycia i estetykê otoczenia (place zabaw dla dzieci, zieleñce,
parkingi, gara¿e, ogródki przydomowe);

b) dopuszcza siê:
  -  realizowanie nieuci¹¿liwych punktów us³ugowych s³u-

¿¹cych potrzebom mieszkañców;
c) zakazuje siê: jak w ust.1.2 , pkt 1)c;
2) Wie� D¥BROWA
Teren budynku mieszkalnego oznaczony na rys. planu

symbolem A/MW/1,  stanowi¹cy fragment zespo³u folwarczne-
go. Budynek podlega prawnej ochronie konserwatorskiej i wy-
maga przeprowadzenia prac renowacyjnych w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3) Wie� BIESTRZYKOWICE
Teren budynku mieszkalnego A/MW/2 - dawnej oficyny

dworskiej obowi¹zuje ustalenie, jak dla terenu A/MW/1.

1.4. Tereny zabudowy mieszkaniowej - rzemie�lniczej
oznaczonej na rys. planu symbolem A/ MP

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: mieszkalnictwo
jednorodzinne, us³ugi i rzemios³o;

a) nale¿y:
   - realizowaæ now¹ zabudowê zgodnie z funkcj¹ terenu;
b) dopuszcza siê:
  -  realizacjê obiektów i urz¹dzeñ rzemios³a i drobnej wy-

twórczo�ci;
c) zakazuje siê:
  - jak w ust.1.1 pkt 1) c.
2) Wie� �WIERCZÓW :
a) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo - rze-

mie�lniczej oznaczonej na rys. planu A/MP/1, parcelacjê terenu
na dzia³ki budowlane nale¿y poprzedziæ opracowaniem projek-
tu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, dojazd do projek-
towanych dzia³ek z dodatkowego pasa ruchu, który nale¿y zreali-
zowaæ wzd³u¿ istniej¹cej drogi DW-NR454,

 b) teren projektowanej zabudowy mieszkaniowo - rze-
mie�lniczej oznaczonej na rys. planu symbolem A/MP/2, budyn-
ki mieszkalne nale¿y realizowaæ od strony drogi z zachowaniem
istniej¹cej linii zabudowy, a warsztaty rzemie�lnicze na zapleczu
dzia³ek.
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1.5. Tereny us³ug oznaczone na rys. planu  A/U , A/UO ,
A/US , A/OS.

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi zabudowa us³u-
go-wa z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹;

a) nale¿y:
   -  modernizowaæ istniej¹ce obiekty us³ugowe celem

podnoszenia ich standardu i estetyki,
   -  intensyfikowaæ istniej¹ce zainwestowanie - je¿eli usta-

lenia adresowane nie stanowi¹ inaczej,
   -  realizowaæ nowe obiekty i urz¹dzenia zgodnie z funkcj¹

i przeznaczeniem terenu oraz ustaleniami adresowanymi;
b) dopuszcza siê:
   -  zmiany u¿ytkowania istniej¹cych obiektów zgodnie z

funkcj¹ terenu,
   -  realizacjê mieszkañ w³a�cicieli oraz mieszkañ s³u¿bo-

wych z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi;
c) zakazuje siê jak w ust 1.1  pkt 1)c;
2) Wie� �WIERCZÓW
a) teren istniej¹cych obiektów us³ugowych oznaczonych

na rys. planu symbolem A/U/1, zaleca siê intensyfikacjê zabu-
dowy us³ugowej oraz odpowiednie zagospodarowanie terenu
(zieleñce, piesze pasa¿e, parkingi, ma³a architektura),

b) teren istniej¹cego boiska oznaczony na rys. planu sym-
bolem A/US/1, nale¿y wykonaæ nawierzchniê, uzupe³niæ o obiek-
ty: sanitarne, socjalne i us³ugowe - towarzysz¹ce,

c)teren ko�cio³a filialnego oraz plebani oznaczony na rys.
planu symbolem A/OS/1 , ko�ció³ jest obiektem zabytkowym i
podlega, wraz z przyko�cielnym cmentarzem, prawnej ochronie
konserwatorskiej - wszelkie dzia³ania inwestycyjne wp³ywaj¹ce
na obiekty chronione wymagaj¹ uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

3) Wie� D¥BROWA
a) teren zabytkowego ko�cio³a filialnego A/OS/2 podlega-

j¹cego wraz z murowanym ogrodzeniem prawnej ochronie kon-
serwators-kiej - obowi¹zuje ustalenie jak dla A/OS/1.

4) Wie� BIESTRZYKOWICE
a) teren zabytkowego ko�cio³a parafialnego A/OS/3 pod-

legaj¹cego wraz z plebani¹ i bramk¹ w ogrodzeniu prawnej
ochronie konserwatorskiej - obowi¹zuje ustalenie jak dla A/OS/1.

b) teren klasycystycznego pa³acu A/U/2 z barokow¹ ele-
wacj¹ od strony po³udniowej, podlegaj¹cego prawnej ochronie
konserwatorskiej. Wymagana renowacja (w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków) przystosowuj¹ca obiekt
do celów us³ugowych i turystycznych (klub, restauracja, pokoje
hotelowe, izby pamiêci itp.).

5) Wie� B¥KOWICE
a) teren zabytkowego ko�cio³a parafialnego A/OS/4  pod-

legaj¹cego wraz z bramk¹ w ogrodzeniu ko�cio³a prawnej ochro-
nie kon-serwatorskiej - obowi¹zuje ustalenie jak dla A/OS/1.

b) teren zabytkowego pa³acu oznaczonego na rys. planu
symbolem A/U/3 podlegaj¹cego prawnej ochronie konserwa-
torskiej, wskazana renowacja w uzgodnieniu  z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków przystosowuj¹ca obiekt poza funkcj¹
administracyjn¹ do celów us³ugowych i turystycznych.

6) Wie� STARO�CIN
a) teren zabytkowego zespo³u pa³acowego oznaczony na

rys. planu symbolem A/U/4 w wiejskim parku krajobrazowym
stanowi¹cym wraz z parkiem le�nym A/Z/5 jedno za³o¿enie. Park
w ca³o�ci (park w³a�ciwy i park le�ny) oraz budynki i budowle
ogrodowe podlegaj¹ prawnej ochro-nie konserwatorskiej. Wy-
magana ca³o�ciowa renowacja ze szczególnym podkre�leniem
i wydobyciem walorów dendrologiczno - krajobrazowych, we-
d³ug wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy-
stosowuj¹ca park do celów turystycznych.

7)  Wie� MIEJSCE
a) teren zabytkowego ko�cio³a parafialnego oznaczony na

rys. planu symbolem A/OS/5 podlegaj¹cego wraz z przyko�ciel-

nym cmentarzem prawnej ochronie konserwatorskiej - obowi¹-
zuje ustalenie jak dla A/OS/1.

1.6. Teren urz¹dzeñ zaplecza gospodarki komunalnej
w �wierczowie oznaczony na rys. planu symbolem A/G/1

1) Funkcjê dominuj¹c¹ stanowi obs³uga zaplecza gospo-
darki komunalnej (bazy magazynowo - sprzêtowe, obiekty so-
cjalne i inne);

a) nale¿y:
   -  realizowaæ   obiekty   i   urz¹dzenia   zaplecza   gospo-

darki komunalnej zgodnie z potrzebami z uwzglêdnieniem wa-
runków obowi¹zuj¹cych w strefie ujêcia wody;

b) dopuszcza siê:
  -  realizacjê obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych lub us³u-

gowych zaakceptowanych przez Radê Gminy, je�li nie jest to
sprzeczne z warunkami obowi¹zuj¹cymi w strefie ujêcia wody;

c) zakazuje siê:
  -  jak w  ust. 1.1 , pkt 1) c.

1.7. Tereny urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji kolejowej
oznaczony na rys. planu symbolem A/KK

Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi obs³uga ruchu kole-
jowego:

a) nale¿y:
  -  modernizowaæ istniej¹ce oraz realizowaæ nowe obiekty

i urz¹dzenia zgodnie z funkcj¹ terenu;
b) dopuszcza siê:
  -  realizacjê punktów us³ugowych wspieraj¹cych funkcjê

dominuj¹c¹;
c) zakazuje siê:
 -  realizacji obiektów i urz¹dzeñ uci¹¿liwych
1.8. Tereny produkcyjne i sk³adowe  oznaczone na ry-

sunku planu symbolem A/P , A/Pr , A/S , A/Pz
 1)Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹ us³ugi produkcy-

jne, produkcja przemys³owa (P), zwierzêca (Pz), rybacka (Pr),
sk³ady i magazyny (S) z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹;

a) nale¿y:
  - uci¹¿liwo�æ   istniej¹cych   obiektów   ograniczyæ   do

granic u¿ytkowanego terenu poprzez zmianê technologii pro-
dukcji, zainstalowanie odpowiednich urz¹dzeñ lub ogranicze-
nie produkcji (dzia³alno�ci),

  -  modernizowaæ   istniej¹ce   zainwestowanie   pod   k¹-
tem ograniczenia uci¹¿liwo�ci i podnoszenia estetyki terenów;

b) dopuszcza siê:
  - realizacjê mieszkañ w³a�cicieli oraz mieszkañ s³u¿bo-

wych, je�li nie jest to sprzeczne z warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

  - zmiany u¿ytkowania zgodne z funkcj¹ terenu,
  - zmianê funkcji terenu na us³ugow¹;
c) zakazuje siê:
  -  jak w  ust.1.1 , pkt 1) c;
2) Wie� D¥BROWA
a) teren zabudowañ gospodarczych oznaczony na rys. pla-

nu symbolem  A/P,S/1  , stanowi¹cy fragment zabytkowego ze-
spo³u folwarcznego. Wymagane przeprowadzenie prac reno-
wacyjnych obiektów zabytkowych wed³ug wytycznych Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

3) Wie� BIESTRZYKOWICE
a) teren istniej¹cej bazy magazynowo - sprzêtowej ozna-

czony na rys. planu symbolem  A/P,S/2  , stanowi¹cy fragment
zespo³u pa³acowo - dworskiego. Wskazane  sukcesywne prze-
prowadzanie prac renowacyjnych obiektów zabytkowych wyka-
zanych w za³¹czniku nr 1 oraz przebudowanie pozosta³ych obiek-
tów w celu przywrócenia dawnego charakteru urbanistyczno -
architektonicznego zespo³u - w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
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4) Wie� B¥KOWICE
a) teren zabytkowego folwarku dworskiego oznaczony na

rys. planu symbolem  A/Pz/3 ,  wykorzystywany jako baza hodow-
lano - sprzêtowa. W ca³o�ci podlega prawnej ochronie konser-
watorskiej. Wskazane sukcesywne przeprowadzanie prac re-
nowacyjnych i zachowawczych w porozumieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

1.9. Tereny  aktywizacji gospodarczej oznaczone na ry-
sunku planu symbolem A/AG

1)  Funkcjê terenu ustala w³a�ciciel w uzgodnieniu z Rad¹
Gminy;

a) nale¿y:
  -  inwestowaæ zgodnie z ustalon¹ funkcj¹ stosuj¹c w³a-

�ciwe dla tej funkcji ustalenia planu;
b) dopuszcza siê:
  -  kilka funkcji niekoliduj¹cych;
c) zakazuje siê:
  - jak w ust.1.1 , pkt 1)c.

1.10. Teren zieleni urz¹dzonej (parkowej) oznaczony na
rys. planu symbolem A/Z

1)Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹ wypoczynek i re-
kreacja:

a) nale¿y:
   -  utrzymywaæ i uzupe³niaæ istniej¹ce zadrzewienia i za-

krzewienia,
   -  utrzymywaæ istniej¹ce zbiorniki wodne,
    -  realizowaæ urz¹dzenia s³u¿¹ce wypoczynkowi i rekre-

acji nie ingeruj¹ce w zabytkowe za³o¿enia parkowe,
   -  przeprowadziæ rekultywacjê nieu¿ytków i terenów po-

eksploatacyjnych (obecnie zieleñ nieurz¹dzona);
b) dopuszcza siê:
  -  lokalizacjê punktów us³ugowych wspieraj¹cych funk-

cjê dominuj¹c¹ ,
  -  zmianê dotychczasowej funkcji w przypadku nieu¿yt-

ków poeksploatacyjnych;
c) zakazuje siê:
      - wprowadzania do parków zabytkowych jakichkolwiek

inwestycji bez ca³o�ciowej dokumentacji projektowej uzgodnio-
nej  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2)  Wie� D¥BROWA
a) teren oznaczony na rys. planu symbolem A/ Z / 1 - teren

zabytkowego parku krajobrazowego  o nurcie romantycznym  z
l - ej po³owy XIX wieku z cmentarzyskiem z okresu wczesnego
�redniowiecza. Stan zaniedbany. Nale¿y poczyniæ starania w kie-
runku budowy nowej zlewni mleka poza terenem parku, prze-
prowadziæ renowacjê ca³ego za³o¿enia parkowego wed³ug wy-
tycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przystosowu-
j¹c go do celów wypoczynkowych i turystycznych.

3)  Wie� BIESTRZYKOWICE
a) teren oznaczony na rys. planu symbolem A/ Z / 2 -teren

zabytkowego parku krajobrazowego o nurcie romantycznym z
l - ej po³owy XIX wieku, uwzglêdniaj¹cy poprzednie za³o¿enie
barokowe. Stan zaniedbany. Wymagana ca³o�ciowa renowacja
parku uwzglêdniaj¹ca uregulowanie zagadnieñ zwi¹zanych z
u¿ytkowaniem otoczenia dziedziñca i budynków mieszkalnych
na obrze¿u parku oraz terenów: ogródka zabaw i awaryjnej stud-
ni g³êbinowej - wed³ug wytycznych Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków - przystosowuj¹ca park do celów wypoczynko-
wych i turystycznych,

b) teren oznaczony na rys. planu symbolem A/ Z / 3 -teren
starego dworu bêd¹cego przyk³adem za³o¿enia dworskiego z
okresu pó�nego �redniowiecza. Wymagany kapitalny remont w
oparciu o dokumentacjê projektow¹ - wed³ug wytycznych Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków -przystosowuj¹cy go do ce-
lów turystycznych.

4) Wie� B¥KOWICE
a) zabytkowy park krajobrazowy oznaczony na rys. planu

symbolem A/ Z / 4 , o cechach klasycystycznych z l - ej po³owy
XIX wieku, uwzglêdniaj¹cy poprzednie za³o¿enie barokowe. Stan
dobry. Wymagane dalsze prace renowacyjne - wed³ug wytycz-
nych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - przystosowuj¹-
ce park nie tylko do celów wypoczynkowych ale i turystycznych.

5) Wie� STARO�CIN
a) teren parku le�nego oznaczony na rys. planu symbo-

lem A/Z/5 stanowi¹cy z w³a�ciwym wiejskim parkiem krajobra-
zowym (A/U/4) jedno za³o¿enie. Obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla
terenu A/U/4.

1.11. Teren cmentarza  oznaczony na rysunku planu
symbolem A/Zc

1) Funkcja - zgodnie z przeznaczeniem terenu;
a) nale¿y:
  -  utrzymywaæ w nale¿ytym stanie istniej¹ce obiekty, urz¹-

dzenia i zieleñ,
  -  zamkn¹æ cmentarze, które nie zachowuj¹ strefy 50 m

od istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej, tj. cmentarz A/Zc/1 w
Biestrzykowicach i cmentarze przyko�cielne we wsiach �wier-
czów i Miejsce,

  -  zagospodarowaæ, przystosowuj¹c do nowej funkcji te-
ren przeznaczony pod rozbudowê istniej¹cego cmentarza we
wsi B¹kowice - A/Zc/2  ;

b) zakazuje siê:
  -  realizacji w strefie sanitarnej cmentarzy - 50 m -nowej

zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów dla produkcji i prze-
twórstwa ¿ywno�ci.

1.12. Tereny ogrodów dzia³kowych oznaczone na rysun-
ku planu symbolem A/Zd

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹ uprawy warzyw-
niczo - sadownicze;

a) nale¿y:
 - u¿ytkowaæ teren zgodnie z funkcj¹;
b) dopuszcza siê:
  -  lokalizacjê obiektów gospodarczych, altan, parterowych

o powierzchni zabudowy do 35 m2 i urz¹dzeñ towarzysz¹cych;
c) zabrania siê:
  -  lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z funkcj¹

terenu.
1.13. Tereny ogrodów i sadów oznaczone na rysunku

planu symbolem A/RO
1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹ uprawy warzyw-

niczo - sadownicze;
a) nale¿y:
  -  u¿ytkowaæ zgodnie z funkcj¹ terenu;
b) dopuszcza siê:
  -  inwestowanie jak na terenach zabudowy zagrodo-wej i

mieszkaniowej jednorodzinnej (MR) wy³¹cznie dla posiadaj¹-
cych w³asny dojazd (pkt 1.1 .a,b);

c) zakazuje siê:
  -  jak w ust.1.1 , pkt 1) c.

1.14. Tereny lasów oznaczone na rysunku planu sym-
bolem A/L

1) Funkcj¹ dominuj¹c¹ jest funkcja ochronna i zachowaw-
cza lasów;

a) nale¿y:
  -   prowadziæ gospodarkê le�n¹ wed³ug planów urz¹-

dzenia lasów (dotyczy równie¿ lasów niepañstwowych),
  -   wprowadzaæ elementy parkowe (alejki, ³awki) w spo-

sób nie koliduj¹cy z funkcj¹ dominuj¹c¹ w uzgodnieniu ze s³u¿-
b¹ le�n¹ (w³a�cicielem);
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b) dopuszcza siê:
  -    realizacjê urz¹dzeñ gospodarki le�nej;
c) zakazuje siê:
  -   dzia³añ mog¹cych ujemnie wp³yn¹æ na funkcjonowa-

nie ekosystemu le�nego.

1.16. Tereny gospodarstw le�nych i rekreacji oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem A/UL

  -  obowi¹zuj¹ ustalenia jak dla terenów zabudowy zagro-
dowej  i mieszkaniowej jednorodzinnej A/MR ust.1.1.

2. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
terenu

a) Dla nowej zabudowy nale¿y przyjmowaæ powierzchnie
dzia³ek :

  - budynku jednorodzinnego, wolno stoj¹cego - minimum
700 m2,

  - zabudowy  mieszkaniowo - us³ugowej,  mieszkaniowo
- produkcyjnej (rzemie�lniczej) i zabudowy zagrodowej - mini-
mum 1200 m2,

 -  innych obiektów - w dostosowaniu do projektowanego
zainwestowania, kieruj¹c siê zasad¹ racjonalnego wykorzysta-
nia terenu i wymogami ochrony �rodowiska.

b) Przy modernizacji i przebudowie istniej¹cego zainwe-
stowania, program u¿ytkowy nale¿y przyjmowaæ w dostosowa-
niu do wielko�ci zajmowanego terenu z uwzglêdnieniem wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie oraz wymogów ochrony �rodowiska.

c) Szeroko�æ projektowanych i modernizowanych dróg oraz
linie zabudowy - wg tabeli  1.

d) Tereny posesji zawarte miêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ i
lini¹ zabudowy nale-¿y przeznaczaæ na zieleñ.

e) Wysoko�æ zabudowy:
  -  mieszkaniowej, jednorodzinnej - maksymalnie dwie

kondygnacje naziemne,
  - gospodarczej - jedna kondygnacja naziemna.
f) Wielko�æ obiektów us³ugowych, wy³¹czaj¹c obiekty sa-

kralne i o�wiaty, nale¿y dostosowywaæ do skali zabudowy miesz-
kaniowej.

g) Forma i skala obiektów produkcyjnych powinna har-
monizowaæ z zabudow¹ otaczaj¹c¹ (w w¹tpliwych przypadkach
nale¿y wymagaæ uzupe³nienia dokumentacji projektowej o roz-
winiêcia widokowe).

h) Dla nowej i modernizowanej zabudowy zaleca siê stro-
me dachy z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania poddaszy dla celów u¿yt-
kowych.

i) Budynki gospodarcze nale¿y architektonicznie dostoso-
waæ do zabudowy mieszkaniowej;

j) W zespo³ach istniej¹cej zabudowy sprzed 1945r. nowa i
modernizowana zabudowa powinna nawi¹zywaæ do lokalnych
tradycji urbanistycznych i architektonicznych (w tym materia³o-
wych).

k) Architektura nowej zabudowy lokalizowanej na terenach
u¿ytków rolnych powinna harmonijnie wpisywaæ siê w krajobraz .

l) W granicach posesji obiektów us³ugowych i produkcyj-
nych nale¿y urz¹dzaæ:

  - zieleñce o charakterze ozdobnym,
  -  zieleñ izolacyjn¹ na granicy z zabudow¹ mieszkaniow¹,
  - miejsca parkowania samochodów osobowych.
3. Warunki techniczne
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gów, do czasu ich zre-

alizowania - z ujêæ w³asnych;
b) ~ odprowadzenie �cieków sanitarnych z obiektów ist-

niej¹cych i projektowanych - do sieci kanalizacyjnej. Do czasu
jej zrealizowania dopuszcza siê szczelne zbiorniki wybieralne
dla indywidualnych budynków 1-2 rodzinnych oraz ma³ych obiek-
tów handlowych, us³ugowych i produkcyjnych odprowadzaj¹cych

tylko �cieki sanitarne, je�li ich ilo�æ nie przekracza 10 m3/dobê.
Pozosta³e obiekty wymagaj¹ urz¹dzeñ do biologicznego oczysz-
czania �cieków,   zaleca  siê dla zabudowy  rozproszonej  budo-
wê  przyzagrodowych  oczyszczalni �cieków,

~ odprowadzenie �cieków technologicznych wy³¹cznie po-
przez lokalne  oczyszczalnie �cieków;

c) zasilanie w energiê elektryczn¹ zgodnie z warunkami
okre�lonymi przez Rejonowy Zak³ad Energetyczny;

d) usuwanie odpadów sta³ych do kontenerów wymiennych,
e) sk³adowanie odpadów przemys³owych - niedozwolone;
f) postêpowanie z przeterminowanymi �rodkami ochrony

ro�lin i z opakowaniami po tych �rodkach - zgodnie z przepisami
szczególnymi (przekazanie do specjalnych sk³adowisk poza te-
renem Gminy).

4. Ustalenia proceduralne
a) Podstaw¹ wydzielenia geodezyjnego nowych dzia³ek

budowlanych jest:
   - dla pojedynczych dzia³ek usytuowanych przy istniej¹cych dro-

gach publicznych - decyzja ustalaj¹ca warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu i decyzja zatwierdzaj¹ca projekt  podzia³u,

   - dla pozosta³ych dzia³ek - projekt koncepcyjny zagospo-
darowania terenu opracowany przez wnioskodawcê i zaopinio-
wany przez organ w³a�ciwy do wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zgodno�ci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy, który powinien zawieraæ:

~ granicê terenu objêtego podzia³em geodezyjnym,
~ projektowane granice dzia³ek budowlanych,
~ rozwi¹zanie w zakresie komunikacji (dojazdów)-zgod-

nie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o  drogach,
 ~ propozycjê usytuowania obiektów budowlanych i nie-

zbêdnych urz¹dzeñ  towarzysz¹cych.
b) O zatwierdzeniu projektów koncepcyjnych zagospoda-

rowania terenu stanowi¹cych podstawê podzia³ów geodezyjnych,
je�li ich realizacja wymaga udzia³u gminy (wykupienia terenu
pod drogi i ich urz¹dzenia) decyduje Rada Gminy.

c) Modernizacjê i rozbudowê obiektów zabytkowych na te-
renie ca³ej Gminy �wierczów nale¿y prowadziæ w uzgodnieniu z
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 22. 1. OBSZARY ROLNO-PRODUKCYJNE

1. Ustalenia funkcjonalne
1.1. Tereny u¿ytków rolnych oznaczone na rys. planu B / R,

w tym: gruntów ornych, u¿ytków zielonych, pastwisk, upraw ogrod-
niczych i sadowniczych, zadrzewieñ �ródpolnych, zieleni ³êgo-
wej, stawów hodowlanych i zbiorników wodnych s³u¿¹cych po-
trzebom rolnictwa.

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi produkcja rolna;
a) nale¿y:
  ~ u¿ytkowaæ grunty orne, u¿ytki zielone i pastwiska odpo-

wiednio do warunków naturalnych, wodnych, bonitacji gruntów i
klasy kompleksu przydatno�ci rolniczej,

  ~  doskonaliæ ekologiczn¹ produkcjê roln¹ poprzez prefe-
rowanie:

  -   gospodarstw o zrównowa¿onym profilu ro�linno - zwie-
rzêcym z ograniczonym u¿yciem nawozów sztucznych,

 - biologicznych i technicznych systemów ochrony ro�lin
 - wdro¿enie zasad rolnictwa ekologicznego i produkcji

zdrowej ¿ywno�ci,
 -  rozwoju pszczelarstwa i uprawy ro�lin leczniczych;
  ~  w stosowaniu nawo¿enia mineralnego uwzglêdniæ po-

trzebê dostosowania dawek i terminów do w³a�ciwo�ci gleb i
potrzeb pokarmowych ro�lin,

  ~   chemiczn¹ walkê ze szkodnikami i chwastami stoso-
waæ jako �rodek ostateczny i w sposób ochraniaj¹cy s¹siednie
tereny,
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  ~   modyfikowaæ istniej¹ce fermy hodowli zwierz¹t w celu
eliminowania ich uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska przyrodniczego,

 ~   w agrotechnice stosowaæ zabiegi w terminach i w
sposób uwzglêdniaj¹cy uzyskanie optymalnej retencji wodnej
gleb i skuteczno�ci w zwalczaniu chwastów oraz potrzebê ochro-
ny dziko ¿yj¹cych zwierz¹t,

~   projektowanie melioracji wodnych uzale¿niæ od wyni-
ków ekspertyzy,

 ~  zalesiaæ tereny wskazane na rysunku planu,
 ~  utrzymywaæ istniej¹ce zbiorniki wodne i stawy hodow-

lane (W) - u¿ytkowaæ je zgodnie z warunkami zawartymi w po-
zwoleniach wodno - prawnych,

  ~   rekultywowaæ wyrobiska poeksploatacyjne i dzikie wy-
sypiska �mieci,

  ~   nasadzaæ zadrzewienie �ródpolne zapobiegaj¹ce erozji
gleb;

b) dopuszcza siê:
  ~   realizacjê budynków i urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad

gospodarstw rolnych z wy³¹czeniem terenów zalewów powo-
dziowych,

  ~   zmiany funkcjonalne na terenach korzystnych do zain-
westowania, wskazanych na rysunku planu

  ~   lokalizacjê urz¹dzeñ komunalnych - oczyszczalni �cie-
ków  i wysypisk na terenach wskazanych na rysunku planu z
ustanowieniem niezbêdnych stref ochrony sanitarnej,

  ~   lokalizacjê obiektów przetwórstwa rolno - spo¿yw-
czego o uci¹¿liwo�ci nie wykraczaj¹cej poza granice w³adania z
wy³¹czeniem terenów zalewów powodziowych,

  ~  odst¹pienie od niektórych zasad rolnictwa ekologicz-
nego na rzecz intensywnej produkcji ro�linnej i zwierzêcej ,

  ~   rolnicze wykorzystanie �cieków (gnojowicy) w postaci
nawodnieñ grawitacyjnych i w dawce nie wiêkszej ni¿
1 500 mm/rok ,

  ~   z³agodzenie wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnych
warto�ci ha³asu - rozdzia³ IV pkt 14 ;

c) zakazuje siê:
  ~   niszczenia zadrzewieñ �ródpolnych, zieleni ³êgowej

oraz zadrzewieñ przydro¿nych;

2) Wie� D¥BROWA
a)Teren  oznaczony na rys. planu B / R / 1  o niskiej klasie

bonitacyjnej gruntów i wysokich walorach krajobrazowych, ko-
rzystny dla lokalizacji indywidualnego budownictwa rekreacyj-
nego lub dolesieñ.

 Dopuszcza siê dolesienia na dzia³kach nie koliduj¹cych z
terenami upraw rolniczych i z  melioracjami  za  zgod¹  Wójta
Gminy  oraz Starosty Powiatu Namys³owskiego.

b)Teren  oznaczony na rys. planu B / R / L  o niskiej klasie
bonitacyjnej gruntów i wysokich walorach krajobrazowych, ko-
rzystny dla realizacji dolesieñ.

Dopuszcza siê dolesienia na dzia³kach nie koliduj¹cych z
terenami upraw rolniczych i z  melioracjami  za  zgod¹ Wójta
Gminy  oraz Starosty Powiatu Namys³owskiego.

3) Wie� STARO�CIN
Teren  oznaczony na rys. planu B / R / L  o niskiej klasie

bonitacyjnej gruntów i wysokich walorach krajobrazowych, ko-
rzystny dla realizacji dolesieñ.

Dopuszcza siê dolesienia na dzia³kach nie koliduj¹cych z
terenami upraw rolniczych i z  melioracjami  za  zgod¹ Wójta
Gminy  oraz Starosty Powiatu Namys³owskiego.

4)Wie� PIECZYSKA
Tereny oznaczone na rys. planu B / R / L -ustalenia jak dla

terenów B/R/L wsi Staro�cin.

5) Wie� MIODARY
Tereny oznaczone na rys. planu B / R / L -ustalenia jak dla

terenów B/R/L wsi Staro�cin.

6) Wie� �WIERCZÓW Tereny oznaczone na rys. planu
B / R / L -ustalenia jak dla terenów B/R/L wsi Staro�cin.

7) Teren u¿ytków rolnych, na którym planuje siê realizacjê
obwodnicy wsi �wierczów w ci¹gu drogi DW- 454,  oznaczony
na rysunku planu przerywan¹, czarn¹ lini¹  -  zakazuje siê loka-
lizowaæ trwa³ych obiektów i urz¹dzeñ.

8) Wie� MIEJSCE
Tereny oznaczone na rys. planu B / R / L -ustalenia jak dla

terenów B/R/L wsi Staro�cin.

1.2. Tereny oznaczone na rys. planu B / MR - tereny za-
budowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: zabudowa za-
grodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, urz¹dzenia
towarzysz¹ce i zieleñ;

a) nale¿y:
~   modernizowaæ istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ i

zagrodow¹  w celu podniesienia jej standardu u¿ytkowego oraz
estetyki;

b) dopuszcza siê:
 ~   inwestowanie, jak na terenach zabudowy zagrodowej

i mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarach osadniczych
(A/MR),

  ~   adaptowanie istniej¹cej zabudowy zagrodowej dla
celów rekreacyjnych, us³ugowych i produkcyjnych;

c) zakazuje siê:
 ~   lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ uci¹¿liwych dla �rodo-

wiska,
  ~   lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ powoduj¹cych uci¹¿li-

wo�ci wykraczaj¹ce poza u¿ytkowany teren,
  ~   niszczenia zieleni przydro¿nej.

1.3. Tereny oznaczone na rys. planu symbolem B / MW
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi mieszkalnictwo
wielorodzinne z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹ - obo-
wi¹zuj¹ ustalenia, jak dla zabudowy wielorodzinnej na obszarze
osadniczym - A/MW;

2) Wie� STARO�CIN
Teren oznaczony na rys. planu symbolem B / MW / 1 - teren

budynku mieszkalnego bêd¹cego pozosta³o�ci¹ po starym dzie-
dziñcu maj¹tkowym. Budynek podlega prawnej ochronie kon-
serwatorskiej i wymaga przeprowadzenia prac renowacyjnych
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1.4. Tereny oznaczone symbolem B / L- teren lasów
1) Funkcje dominuj¹ce to: funkcja ochronna i zachowaw-

cza lasów oraz funkcja krajobrazowa;
a) nale¿y:
    ~  prowadziæ gospodarkê le�n¹ wed³ug planów urz¹-

dzenia lasów (w lasach niepañstwowych - wed³ug uproszczo-
nych planów urz¹dzenia lasów) z uwzglêdnieniem ogólnych za-
sad zagospodarowania lasów wchodz¹cych w sk³ad parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu;

b) dopuszcza siê:
  ~   realizacjê urz¹dzeñ gospodarki le�nej,
  ~   realizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji w sposób nie

koliduj¹cy z funkcj¹ dominuj¹c¹ i w porozumieniu ze s³u¿b¹ le�n¹
(w³a�cicielem) na terenach dostêpnych dla penetracji pieszej;
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c) zabrania siê:
~   dzia³añ mog¹cych ujemnie wp³yn¹æ na funkcjonowa-

nie ekosystemu le�nego.

1.5 Tereny B /UL obiektów i urz¹dzeñ gospodarki le�nej
oraz rekreacji

Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi obs³uga gospodarki
le�nej;

a) nale¿y zachowaæ funkcjê dominuj¹c¹ terenu poprzez:
~   utrzymanie istniej¹cej zabudowy (modernizacjê, rozbu-

dowê i uzupe³nianie istniej¹cego zainwestowania),
  ~   realizacjê nowych obiektów zgodnych z funkcj¹ terenu;
b) dopuszcza siê:
   ~  funkcjê mieszkaniow¹ dla pracowników le�nych,
  ~  funkcjê rekreacyjn¹ i us³ugow¹ jako funkcjê towarzy-

sz¹c¹;
c) zakazuje siê:
  ~   jak w ust.1.2 , pkt 1) c.

1.6. Tereny B / P obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: produkcja prze-
mys³owa (P), zwierzêca B / Pz   i  rybacka B / Pr;

a) nale¿y:
~  utrwalaæ funkcjê dominuj¹c¹ poprzez modernizacjê, uzu-

pe³nianie i rozbudowê istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ produk-
cyjnych, je�li nie spowoduje to pogorszenia stanu �rodowiska,

  ~ podnie�æ estetykê terenów zak³adów poprzez odpo-
wiednie zagospodarowanie terenu i utrzymanie w³a�ciwego sta-
nu technicznego obiektów,

   ~ realizowaæ nowe obiekty na terenach projektowanych
inwestycji zgodnie z rysunkiem planu;

b) dopuszcza siê:
  ~ zmiany u¿ytkowania zgodne z funkcj¹ terenu,
  ~  realizacjê mieszkañ w³a�cicieli i mieszkañ s³u¿bowych,

je�li nie jest to sprzeczne z warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

  ~   zmiany funkcji terenów na magazynowo - sk³adow¹ i
us³ugow¹

c) zakazuje siê:
  ~   jak w ust.1.2 , pkt 1) c;

2) Wie� �WIERCZÓW

a) Teren B / P / 1  - przeznaczony na przemys³ nieuci¹¿liwy
i rzemios³o. Inwestycjê nale¿y realizowaæ z uwzglêdnieniem
warunków obowi¹zuj¹cych w po�redniej strefie ujêcia wody.

b) Teren B / P / 2  -przeznaczony na przemys³ i rzemios³o
nieuci¹¿liwe.

1.7. Tereny cmentarzy B / Zc
1) Funkcja - zgodnie z przeznaczeniem terenu;
a) nale¿y:
  ~   utrzymywaæ w nale¿ytym stanie istniej¹ce obiekty, urz¹-

dzenia i zieleñ,
  ~   zagospodarowaæ, przystosowuj¹c do nowej funkcji,

tereny  nowych cmentarzy we wsiach:
Biestrzykowice - B/Zc/3,
Miejsce - B/Zc/4;

2) Wie� BIESTRZYKOWICE
Teren  B / Zc / 3 - teren nowego cmentarza .

3) Wie� MIEJSCE

a) Teren oznaczony na rys. planu symbolem B / Zc / 4 -
teren nowego cmentarza ustalenia, jak dla B/Zc/3.

b) Teren oznaczony na rys. planu B / Zc / 5 - cmentarz
¿ydowski  z XIX wieku w stanie bardzo zaniedbanym. Zaleca siê,
ze wzglêdu na warto�ci historyczne, przeprowadzenie prac po-
rz¹dkowych.

1.8. Teren B / E / 1  - teren eksploatacji surowców mine-
ralnych (piasku i ¿wiru) w obrêbie wsi �wierczów

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi eksploatacja kru-
szywa naturalnego;

a) nale¿y:
  ~   wydobywaæ kopalinê w oparciu o dokumentacjê geo-

logiczn¹   i projekt zagospodarowania z³o¿a wykonany pod k¹-
tem mo¿liwo�ci realizacji zbiornika wodnego na terenie poko-
palnianym.

2) Dopuszcza siê stopniowe wykorzystanie z³o¿a surow-
ców mineralnych i etapow¹ realizacjê zagospodarowania tych
terenów.

1.9. Tereny  B / AG - teren aktywizacji gospodarczej

1)Funkcjê terenu ustala w³a�ciciel w uzgodnieniu z Wój-
tem Gminy;

a) nale¿y:
~  modernizowaæ i uzupe³niaæ istniej¹ce zainwestowanie

zgodnie z ustalon¹ funkcj¹ ,
b) dopuszcza siê:
~   wprowadzenie kilku funkcji - nie koliduj¹cych;
c) zakazuje siê:
 ~   jak w ust.1.2 , pkt 1) c;

1.10. Teren B / KS / 1  przeznaczony  na us³ugi zwi¹zane
z obs³ug¹ komunikacji samochodowej - MOP (miejsce obs³u-
gi podró¿nych)  w �wierczowie.

1) Funkcja- zgodnie z przeznaczeniem terenu :
a) nale¿y:
~  realizowaæ nowe obiekty i urz¹dzenia zgodnie z funkcj¹
 terenu,
b) dopuszcza siê:
~ realizacjê obiektów i punktów us³ugowych wspieraj¹-

cych funkcjê dominuj¹c¹
c) zakazuje siê:
~ realizacji obiektów i urz¹dzeñ powoduj¹cych uci¹¿liwo-

�ci wykraczaj¹ce poza u¿ytkowany teren.

2. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Obowi¹zuj¹ ustalenia jak w  § 21 ust.2

3. Warunki techniczne
Obowi¹zuj¹ ustalenia, jak w  § 21 ust. 3.

4. Ustalenia proceduralne
Obowi¹zuj¹ odpowiednie ustalenia, jak w  § 21 ust.4

§ 23.  1.    OBSZARY LE�NE
1. Ustalenia funkcjonalne
1.1. Tereny C / L- lasów
1) Funkcj¹ dominuj¹c¹ jest funkcja ochronna i zachowaw-

cza lasów:
a) nale¿y:
~ prowadziæ gospodarkê le�n¹ wg planów urz¹dzania la-

sów (w lasach niepañstwowych - wed³ug uproszczonych pla-
nów urz¹dzenia lasów),
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  ~  w planach urz¹dzeniowych lasów uwzglêdniæ ogólne
zasady zagospodarowania lasów wchodz¹cych w sk³ad par-
ków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,

~ utrzymywaæ istniej¹ce zbiorniki wodne i stawy hodowla-
ne (W)  - u¿ytkowaæ je zgodnie z warunkami zawartymi  w pozwo-
leniach wodno - prawnych;

b) zaleca siê:
~  wydzieliæ i uznaæ za lasy ochronne (glebochronne) frag-

menty porastaj¹ce wydmy,
~  utrzymywaæ, w granicach gospodarczo uzasadnionych,

wysokie stany zwierzyny ³ownej;
c) dopuszcza siê:
~  realizacjê urz¹dzeñ gospodarki le�nej,
~  realizacjê urz¹dzeñ s³u¿¹cych rekreacji (np. miejsca

biwakowe) na terenach dostêpnych dla penetracji pieszej, wy-
znaczonych na rysunku planu w sposób nie koliduj¹cy z funkcj¹
dominuj¹c¹ i w porozumieniu ze s³u¿b¹ le�n¹ (w³a�cicielem);

d) zakazuje siê:
~ dzia³añ mog¹cych ujemnie wp³yn¹æ na funkcjonowanie

ekosystemu le�nego,
~  lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ pogarszaj¹cych stan

�rodowiska.

1.2. Tereny C / R  - tereny u¿ytków rolnych (gruntów
ornych, ³¹k, pastwisk,  zieleni ³êgowej)

1) Funkcj¹ dominuj¹c¹ terenu jest funkcja ekologiczna i
krajobrazowa;

a) zaleca siê:
~  przekszta³canie gruntów ornych w trwa³e u¿ytki zielone;
b) zakazuje siê:
~  jak w ust. 1.1 , pkt.1) d.

1.3. Tereny C / UL - tereny obiektów i urz¹dzeñ gospo-
darki le�nej  oraz rekreacji.

1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi¹: produkcja le�na
i obs³uga gospodarki le�nej;

a) nale¿y:
~ utrzymaæ i uzupe³niaæ zagospodarowanie zgodnie z

funkcj¹
b) dopuszcza siê:
~ lokalizowanie nowych urz¹dzeñ i obiektów zwi¹zanych z

gospodark¹ le�n¹
~  funkcjê mieszkaniow¹ dla pracowników le�nych,
~ funkcjê rekreacyjne - us³ugow¹ jako funkcjê towarzy-

sz¹c¹
c) zakazuje siê:
~  jak w ust. 1.1 , pkt 1) d.

1.4. Tereny C / Pr obiektów i urz¹dzeñ produkcyjnych.
1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi produkcja rybacka;
a) nale¿y:
~   u¿ytkowaæ zgodnie z funkcj¹ terenu,
~  modernizowaæ istniej¹ce zainwestowanie w celu pod-

niesienia standardu u¿ytkowego i estetyki;
b) dopuszcza siê:
~  rozbudowê i uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy zgod-

nie z funkcj¹ terenu,
~ realizacjê mieszkañ w³a�cicieli i mieszkañ s³u¿bowych,

je�li nie jest to sprzeczne z warunkami technicznymi jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

~  funkcjê rekreacyjno - us³ugow¹ jako funkcjê towarzy-
sz¹c¹,

c) zakazuje siê:
~  jak  w  ust. 1.1 , pkt.1) d.

1.5. Tereny C / MR zabudowy zagrodowej.
1) Funkcjê dominuj¹c¹ terenu stanowi zabudowa zagro-

dowa z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹
a) nale¿y :
~  modernizowaæ istniej¹ce zainwestowanie w celu pod-

niesienia standardu u¿ytkowego i estetyki;
b) dopuszcza siê:
~  rozbudowê i uzupe³nianie istniej¹cej zabudowy zgod-

nie z funkcj¹ terenu,
~ adaptowanie istniej¹cej zabudowy dla celów rekreacyj-

nych, us³ugowych i produkcyjnych;
c) zakazuje siê:
~ jak  w  ust. 1.1 , pkt.1) d.

2. Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu

Obowi¹zuj¹ ustalenia jak w  § 21 ust.2.

3. Warunki techniczne
Obowi¹zuj¹ ustalenia, jak w  § 21 ust. 3.

4. Ustalenia proceduralne
Obowi¹zuj¹ odpowiednie ustalenia, jak w  § 21 ust.4.

5. Informacje uzupe³niaj¹ce
a) Obowi¹zuj¹ odpowiednie ustalenia ogólne:
~  w zakresie ochrony �rodowiska - rozdzia³ 10  § 43  ,
~  w zakresie ochrony dóbr kultury - rozdzia³ 10 § 42  .

Rozdzia³ 6
Drogi publiczne i transport kolejowy

§24. 1. Na ca³ym obszarze objêtym uchwa³¹ zachowuje
siê przebiegi dróg publicznych w istniej¹cych, zgodnych z ewi-
dencj¹ gruntów, liniach rozgraniczaj¹cych.

2. Dla obs³ugi sieci osadniczej Gminy �wierczów ustala
siê:

1) podstawowy uk³ad komunikacyjny obejmuj¹cy:
a) drogê wojewódzk¹,
b) drogi powiatowe,
c) drogi gminne,
2) uk³ad komunikacyjny obejmuj¹cy drogi dojazdowe i

wewnêtrzne.
3. Wszystkie drogi, wymienione w ust. 2 pkt 1, s¹ drogami

jednojezdniowymi, o dwóch pasach ruchu, z zachowaniem wa-
runków technicznych jakim  powinny odpowiadaæ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie.

4. Dla dróg, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zachowuje siê
istniej¹ce standardy techniczne.

5. W obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych
ustala siê przekrój  uliczny dróg, z wyodrêbnion¹ jezdni¹ i chod-
nikami.

6. Linie rozgraniczaj¹ce dla skrzy¿owañ, w zale¿no�ci od
potrzeb, mog¹ byæ ustalane zgodnie z art. 93 ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U.
z  2000r.  Nr 46 , poz. 543 )

7. Przy drogach, w uzgodnieniu z zarz¹dc¹ drogi, dopusz-
cza siê realizacjê stacji paliw i miejsc obs³ugi podró¿nych, na
gruntach, dla których nie jest  wymagana zgoda na zmianê spo-
sobu u¿ytkowania gruntów rolnych na cele nierolnicze.

8. W³¹czenie do drogi wojewódzkiej miejsc obs³ugi pod-
ró¿nych i terenów  aktywizacji gospodarczej oraz zjazdy publicz-
ne nale¿y wyposa¿yæ w pasy w³¹czenia i wy³¹czenia oraz pasy
dla pojazdów skrêcaj¹cych w lewo.



-7802 -     Poz. 1924Województwa Opolskiego Nr 101
Dziennik Urzêdowy

9. Poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej  rezerwuje
siê, wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej, pas wolny od zabudowy, na

prowadzenie nie zwi¹zanej z funkcjonowaniem drogi -in-
frastruktury technicznej.

§ 25. Poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej  rezer-
wuje siê pas terenu o szeroko�ci 5 m,  na prowadzenie drogi
pieszo-rowerowej (wojewódzkiej).

§ 26. 1. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg powiatowych i
gminnych dopuszcza siê realizacjê  �cie¿ek rowerowych, z za-
chowaniem warunków technicznych.

2. Na drodze wojewódzkiej i na wszystkich drogach po-
wiatowych mog¹ byæ prowadzone linie komunikacji autobuso-
wej, z prawem realizacji zatok przystankowych oraz budowy wiat
os³onowych.

3. Dojazd do terenów zlokalizowanych wzd³u¿ drogi woje-
wódzkiej  ustala siê za pomoc¹ wewnêtrznych uk³adów komuni-
kacyjnych jednostek osadniczych oraz istniej¹cych zjazdów.

TABELA  1

szeroko�æ dróg w liniach
rozgraniczaj¹cych [m]

Obszar

osadniczy A

Obszar rolno-

produkcyjny -B

i le�ny -C

 C

szeroko�æ
jezdni [m]

Linie zabudowy
mierzone od
krawêdzi jezdni
[m]

dostêpno�æ

DW 30 60 7 20 tylko poprzez skrzy¿owania,
dopuszcza siê pasy postojowe
oddzielone dodatkowym pasem
ruchu, wyj¹tkowo dopuszcza
siê
wjazdy bramowe

DP 25 50 7 15

DG   V 20 40 5 15

poprzez skrzy¿owanie,
dopuszcza siê pasy parkingowe
i wjazdy bramowe

DG min  10 - 3,5 -6 10

Ulice

wiejskie
12-15 12-15 5 10

nieograniczona

drogi

dojazdowe

min  10 min 3,0 - -

4. Obej�cie wsi �wierczów na drodze wojewódzkiej
Nr 454 okre�la plan z  mo¿liwo�ci¹ wykonania ronda w miejscu
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹.

5. Wykaz dróg :
a/ DW   - droga wojewódzka IV klasy technicznej,
b/ DP   - drogi powiatowej V klasy technicznej,
c/ DG V - drogi gminne V klasy technicznej,
d/ DG - drogi gminne gospodarcze,
e/ ulice wiejskie i drogi dojazdowe - bez symbolu.

6. Projektowane parametry techniczne dróg i linie zabu-
dowy :
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§ 27. 1. Transport kolejowy
1)Linia kolejowa oznaczona na rysunku planu symbolem

KKt - nie zelektryfikowana linia Opole - Namys³ów:
 a) Obowi¹zuj¹ce odleg³o�ci budynków mieszkalnych i

u¿yteczno�ci publicznej od linii kolejowej (mierz¹c od skraju toru)
- 60,0 m.

Rozdzia³ 7
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 28. 1. Ustala siê docelowo zaopatrzenie w wodê wszyst-
kich gospodarstw  domowych na terenie Gminy, z gminnych
sieci wodoci¹gowych.

1. Zaopatrzenie w wodê zapewniaj¹ nastêpuj¹ce ujêcia wody:
  - ujêcie i Stacja Uzdatniania Wody �wierczów  zasilaj¹ce

wsie : �wierczów, D¹browa, Miejsce, Biestrzykowice, Miodary,
Wê¿owice, Gola, Grodziec i B¹kowice  oraz  Bielice, Przygorzele,
Ku�nica D¹browska,

   - ujêcie i Stacja Uzdatniania Wody Siemys³ów .
2. Dopuszcza siê ³¹czenie, wymienionych w ust.2 uk³a-

dów wodoci¹gowych w systemy wspomagaj¹ce, s³u¿¹ce spraw-
nemu zaopatrzeniu w wodê   wszystkich jednostek osadniczych

3. Awaryjne zaopatrzenie ludno�ci w wodê pitn¹ okre�la
odrêbny "Program publicznych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
w warunkach specjalnych".

4. Wykaz ujêæ wód podziemnych (ujêcia istniej¹ce)

TABELA 2

strefy ochrony sanitarnej

1WZ �SWIERCZÓW 700 m (wymaga uprawomocnienia)

2WZ - BIESTRZYKOWICE

3WZ - BIESTRZYKOWICE

4WZ � B¥KOWICE

5WZ �STARO�CIN

wymagaj¹ ustanowienia

5. W obrêbie stref obowi¹zuj¹ zasady u¿ytkowania okre-
�lone w ustaleniach ogólnych. Wymagana strefa ochronna -
150 m.

§ 29. 1. W zakresie odprowadzenia �cieków sanitarnych
ustala siê zbiorowe  odprowadzenie dla obszarów zurbanizo-
wanych wsi, z wy³¹czeniem zabudowy rozproszonej.

2. Dla ca³ej Gminy ustala siê system grawitacyjno- pom-
powy, z oczyszczalni¹   mechaniczno-biologiczn¹, zlokalizowan¹
we wsi Miejsce.

 3. Zrzut oczyszczonych �cieków nast¹pi do Strugi Klucz-
borskiej.

4. Dopuszcza siê alternatywne odprowadzanie �cieków
sanitarnych np. do oczyszczalni w Namys³owie.

5. Dla terenów rolnych z zabudow¹ ustala siê mo¿liwo�æ
stosowania:

1) szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z wywozem do
oczyszczalni w  Miejscu lub oczyszczalni w gminach s¹siednich,

2) przydomowych, bezobs³ugowych oczyszczalni �cieków,
o ile zastosowanie ich jest mo¿liwe ze wzglêdu na warunki grun-
towe i wielko�æ nieruchomo�ci.

§ 30. Dla terenów, na których prowadzona jest dzia³alno�æ
mog¹ca spowodowaæ zanieczyszczenie wód i powierzchni zie-
mi, wprowadza siê obowi¹zek zastosowania indywidualnych
systemów oczyszczania, z zachowaniem przepisów szczegól-
nych w tym zakresie.

§ 31. Zasilanie terenów mieszkalnych i aktywizacji gospo-
darczej Gminy �wierczów w energiê elektryczn¹ .

1.  Zaopatrzenie terenów osadniczych Gminy w energiê
elektryczn¹ zapewni¹ istniej¹ce  i projektowane sieci elektro-
energetyczne  �redniego napiêcia.

2. Zasilanie terenów przeznaczonych pod zabudowê za-
pewniaj¹ istniej¹ce sieci  nn wyprowadzone z istniej¹cych i pro-
jektowanych stacji transformatorowych 15/04 kV,    .

3. Nale¿y zachowaæ strefy ograniczonego u¿ytkowania od
linii napowietrznych �redniego  napiêcia   (15  kV)   7,5 m  od  osi
linii  w  obie  strony .

4. Zakazuje siê w strefach ograniczonego u¿ytkowania  o
których mowa  w ust.3  lokalizacji  wszelkiej  zabudowy  i  nasa-
dzeñ  zieleni¹  wysok¹.

5. W miarê potrzeb i posiadanych �rodków wykonywane
bêd¹ przez Zak³ad Energetyczny Opole S.A. modernizacje i re-
monty istniej¹cej sieci energetycznej SN. i nn. oraz budowa no-
wych niezbêdnych stacji transformatorowych 15/0,4 kV

6.Informacje o mo¿liwo�ciach zasilania w energiê elek-
tryczn¹ i zakresie   rozbudowy sieci poda zainteresowanym Re-
jonowy Zak³ad Energetyczny  Namys³owie

7. Inwestorzy poszczególnych obiektów zwi¹zanych z roz-
wojem gospodarczym  i budownictwem mieszkaniowym Gminy
winni przygotowaæ �rodki finansowe na op³aty przy³¹czeniowe,
umo¿liwiaj¹ce przy³¹czenie tych obiektów do sieci. Zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi aktualnie przepisami realizacja przy³¹czenia do
sieci odbywaæ siê bêdzie na podstawie umów o przy³¹czenie
zawieranych  pomiêdzy zainteresowanymi podmiotami i Zak³a-
dem Energetycznym Opole S.A.

  8. Przez teren Gminy �wierczów przebiegaj¹ tranzytowo
linie napowietrzne najwy¿szych napiêæ:

   - jednotorowa 400 kV
   - dwutorowa  110 kV
dla których strefy ochrony wynosz¹ odpowiednio :
  - dla linii 400 kV  -  33 m
  - dla linii 110 kV  -  14,5 m .

9. Przebieg istniej¹cych linii energetycznych SN-15 kV oraz
rozmieszczenie  stacji transformatorowych 15/0,4 kV pokazano
na za³¹czonym miejscowym planie  zagospodarowania prze-
strzennego, gdzie równie¿ pokazano przebieg tranzytowy linii
110 kV  i 400 kV .

10. Prognozowany bilans mocy zainstalowanych i zapo-
trzebowanych dla przedstawionych na za³¹czonym  miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego  terenów inwestycyj-
nych oraz zwi¹zan¹ z tym  budowê dodatkowych stacji transfor-
matorowych 15/0,4 kV   i linii  SN, przedstawia   poni¿sza tabela.
Stacje transormatorowe nale¿y lokalizowaæ mo¿liwi centralnie
do obci¹¿enia.
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Lp. Oznaczenia na

mapie terenu

zainwestowania.

Moc

Zainstal.

      kW

Moc

Przy³¹czen.
kW

Przewidywany sposób zasilania.

1 2 3 4 5

Biestrzykowice

1. A / MR i A / U 450 135

2. -  �  - 300 105

3. AG 750 187

Miodary

4. AG 1305 261

5. MR  ;  US 50 35

Gola

6. MR 500 200

7. AG 300 120

�wierczów
8. MR / AG 525 157

9. MR 150 75

10. MR 120 72

11. MR 50 30

12. MR 700 175

13. E 15 15

Miejsce

14. AG / U 1800 360

15. MR 400 120

16. AG 150 75

D¹browa
17. MR 100 60

18. MR 350 140

Ku�nica D¹browska
19. AG 150 75

Staro�cin
20. MR 1200 240

11. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowa-
nia z  istniej¹c¹  infrastruktur¹  elektroenergetyczn¹  koszty usu-
niêcia  kolizji poniesie inwestor bezpo�redni przy ewentualnym
wspó³udziale Urzêdu Gminy �wierczów na warunkach okre�lo-
nych przez Zak³ad Energetyczny Opole S.A.

§ 32. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o, na obszarze objê-
tym niniejsz¹ uchwa³¹, zachowuje siê indywidualne systemy
grzewcze, z zakazem stosowania jako �róde³ energii, paliw i
urz¹dzeñ do ich spalania, które nie spe³niaj¹ wymogów ochro-
ny powietrza atmosferycznego.

§ 33. 1. Ustala siê docelow¹ mo¿liwo�æ zaopatrzenia
Gminy w gaz zaazotowany GZ - 35.

2. Przebieg gazoci¹gu wysokoprê¿nego oznaczono gra-
ficznie na rysunku planu.

3. Zasady zaopatrzenia w gaz jednostek osadniczych
Gminy �wierczów, okre�li program gazyfikacji.

4. Projektowany gazoci¹g wysokoprê¿ny oznaczono na
rysunku planu symbolem EG.

5. Ustala siê orientacyjny przebieg gazoci¹gu, który nale¿y
u�ci�liæ na etapie opracowywania projektu technicznego.

6. Obowi¹zuje zachowanie odleg³o�ci od gazoci¹gu:
- dla zabudowy zwartej - 50 m,
- dla zabudowy lu�nej (odleg³o�æ miêdzy budynkami do

20 m) - 35 m, dla zabudowy indywidualnej (odleg³o�æ miêdzy
budynkami powy¿ej 20 m) - 25 m.

§ 34. 1. Na ca³ym obszarze Gminy dopuszcza siê, wzd³u¿
linii rozgraniczaj¹cych drogi, realizacje podziemnych urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej nie wymienionych w niniejszej uchwale.

2. Zachowuje siê przebiegi i strefy wy³¹czone z zabudowy dla:
1) gazoci¹gu wysokiego ci�nienia,
2) przesy³owych linii elektroenergetycznych wysokiego i

�redniego napiêcia.

§ 35. 1.Ustala siê wywóz odpadów sta³ych komunalnych
na  sk³adowisko  o  uregulowanym  stanie  formalno- prawnym .

2. Odbiór odpadów zapewnia komunalny system usuwa-
nia odpadów.

3. Ustala siê  wywóz zwierz¹t pad³ych do spalarni w  miej-
scowo�ci Wêgry ko³o Opola.

Rozdzia³ 8
Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania

terenów.

§ 36. 1. Na wszystkich terenach, przeznaczonych pod za-
budowê, budynki musz¹ byæ  lokalizowane z zachowaniem na-
stêpuj¹cych zasad:

1) na obszarach zurbanizowanych - budynki mieszkalne i
us³ugowe nale¿y lokalizowaæ w liniach zabudowy s¹siedniej, w
szczególno�ci je¿eli zabudowa uzupe³nia istniej¹c¹ pierzejê ulicy,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 101 - 7805 -     Poz. 1924

2) zagrody, zabudowa us³ugowa i us³ugowo produkcyjna
winna byæ lokalizowana w zwartych przestrzennie uk³adach urba-
nistycznych,

3) forma i gabaryty budynków musz¹ nawi¹zaæ do zabu-
dowy s¹siedniej,

    4) budynki mog¹ byæ lokalizowane przy granicy s¹siada
tylko w przypadku realizacji budynków bli�niaczych  lub przylega-
j¹cych do zabudowy s¹siedniej,

   5)   budynki, o których mowa w pkt 4, musz¹ posiadaæ
jednakow¹ wysoko�æ.

§ 37. 1. Dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-us³ugo-
wych i us³ugowych ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ II kondy-
gnacji, w tym poddasze u¿ytkowe, z warunkiem zró¿nicowania
wysoko�ci budynku w nawi¹zaniu do zabudowy s¹siedniej, o
ile wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice wysoko�ci.

2. Nachylenie po³aci dachowych, w budynkach o których
mowa w ust. 1, musi nawi¹zywaæ do zabudowy s¹siedniej.

3. Budynki, o których mowa w ust. 1, musz¹ posiadaæ
przewa¿aj¹c¹ kalenicê równoleg³¹ do drogi, o ile nie s¹siaduj¹
z zabudow¹ istniej¹c¹, ustawion¹ szczytem do drogi.

4. Dla budynków mieszkalnych oraz pozosta³ych budyn-
ków, dla których kontekst przestrzenny stanowi tylko krajobraz,
ustala siê maksymaln¹ wysoko�æ II kondygnacji, w tym podda-
sze u¿ytkowe, bez stosowania �cianek kolankowych.

5. Przy modernizacji i rozbudowie budynków istniej¹cych
nie jest dopuszczalne podwy¿szanie elewacji i zmiana nachyle-
nia po³aci dachowych.

6. Zasady lokalizowania budynków mieszkalnych na tere-
nach przeznaczonych  do zagospodarowania, oznaczono gra-
ficznie na rysunkach wsi. Wyznaczona na rysunku linia, obowi¹-
zuje jako wspólna linia zabudowy, z zachowaniem minimalnych
odleg³o�ci od dróg zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985 r. o drogach publicznych.

Rozdzia³ 9
Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.

§ 38. Na terenach zabudowy istniej¹cej zachowuje siê
istniej¹ce podzia³y, zgodnie ewidencj¹ gruntów.

§ 39. 1. Na terenach przeznaczonych pod zabudowê do-
puszcza siê wydzielenie dzia³ek budowlanych nastêpuj¹co:

1) dla budynków wolno stoj¹cych o szeroko�ci nie mniej-
szej ni¿ 25 m,

2) dla budynków bli�niaczych o szeroko�ci nie mniejszej
ni¿ 18 m.

2. Minimalna g³êboko�æ dzia³ek, o których mowa w ust. 1,
winna byæ co najmniej równa obszarom zabudowanym na dzia³-
kach s¹siednich.

§ 40. 1. Dla wydzielonych pojedynczych dzia³ek budowla-
nych maj¹ zastosowanie przepisy art. 93 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami.

2. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, których
podzia³ wymaga ustalenia dróg publicznych, wewnêtrznych lub
s³u¿ebno�ci drogowych, wymagane jest opracowanie koncep-
cji zagospodarowania, zgodnie z art. 93 ust. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami.

§ 41. Dla terenów zabudowanych niedopuszczalne jest
ustalenie granic dzia³ek, które nie spe³niaj¹ odleg³o�ci od bu-
dynków, zgodnych z warunkami technicznymi  jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.

Rozdzia³ 10
Ochrona �rodowiska kulturowego i przyrodniczego.

§ 42. 1. Na obszarze objêtym planem, ochrona �rodowi-
ska kulturowego obejmuje:

1) obiekty architektury znajduj¹ce siê w rejestrze i ewiden-
cji zabytków,

2) cmentarze objête ochron¹ konserwatorsk¹ ,
3) zabytkowe parki.
2. Ustala siê zakaz przekszta³cania formy obiektów znaj-

duj¹cych siê w rejestrze zabytków, a przebudowa i modernizacja
obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ wymaga zezwole-
nia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Na obszarach, na których wystêpuj¹ zaewidencjonowa-
ne stanowiska archeologiczne, prowadzenie robót ziemnych
wymaga zg³oszenia do   w³a�ciwych s³u¿b ochrony zabytków.

§ 43. Na obszarze objêtym planem, wszystkie dzia³ania prze-
strzenne musz¹ spe³niaæ warunki przepisów ustaw:  ochrony �rodo-
wiska, o odpadach, prawo wodne, prawo geologiczne i górnicze, o
ochronie gruntów rolnych i le�nych, o ochronie przyrody, o lasach oraz
przepisów wynikaj¹cych z prawa miejscowego, w odniesieniu do
obszarów chronionego krajobrazu i parku krajobrazowego.

§ 44. Na obszarze objêtym planem, wszystkie dzia³ania
przestrzenne musz¹ spe³niaæ warunki przepisu  rozporz¹dzenia
Ministra �rodowiska  z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto-
�ci progowych (dopuszczalnych) poziomów ha³asu.

Rozdzia³ 11
Przepisy koñcowe.

§ 45. 1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów rolnych, które
zmieni³y przeznaczenie na cele nierolnicze, na podstawie niniej-
szej uchwa³y, ustala siê stawkê 10% s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z
tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

2. Ustalenia ust. 1 nie maj¹ zastosowania do terenów, dla
których oznaczono przeznaczenie na cele nie rolnicze uchwa³¹
Nr VI /35/89 Gminnej Rady Narodowej z dnia 30 marca 1989 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy �wierczów, gdy¿ warto�æ nieru-
chomo�ci nie wzros³a na podstawie niniejszej uchwa³y.

3. Stawka, o której mowa w ust. 1, nie bêdzie naliczana w
stosunku do gruntów sprzedawanych lub nabywanych przez
Gminê �wierczów.

§ 46. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
�wierczów.

§ 47. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalania uchwa³y Nr VI/20/94 Rady Gminy �wierczów z dnia
5 grudnia 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy �wierczów
(Dz. Urz.  Woj. Opolskiego  Nr 28 poz.264).

§ 48. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Roman ¯o³nowski

1 Obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstw rol-
nych z wy³¹czeniem obiektów hodowlanych o obsadzie powy¿ej 10 DJP

2 Obiekty nietrwa³e,tj. nie zwi¹zane na sta³e z gruntem lub wy-
dzielone pomieszczenie w obiekcie o innej funkcji

3 DJP - du¿e jednostki produkcyjne (przeliczeniowe)
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Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r.  o  samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/,
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów   o  kwotê :   211.545,82 z³
w dz.600 - Transport  i  ³¹czno�æ   o  kwotê :   117.754,82 z³
rozdz.60016 § 626 - drogi  publiczne  gminne - dotacja

otrzymana  z  funduszy  celowych  na  finansowanie  lub   dofi-
nansowanie  kosztów  realizacji  inwestycji    jednostek  sektora
finansów  publicznych - dotacja  z terenowego  Funduszu  Ochro-
ny  Gruntów  Rolnych  na zadanie  inwestycyjne : budowa  drogi
dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w  Januszkowicach.

                                            o  kwotê :  117.754,82 z³
w dz.758 - Ró¿ne  rozliczenia          o  kwotê :    23.291,00 z³
rozdz.75805 § 292 - czê�æ  rekompensuj¹ca  subwencji

ogólnej  dla gmin - subwencje  ogólne  z  bud¿etu  pañstwa
                                                               o  kwotê: 23.291,00 z³
1/ czê�æ  rekompensuj¹ca  dochody  utracone    z  tytu³u

ulg  i  zwolnieñ  ustawowych  za  2002 rok

w dz.851 - Ochrona  zdrowia         o  kwotê :     70.500,00 z³
rozdz.85154 § 048 - przeciwdzia³anie  alkoholizmowi -

wp³ywy  z  op³at  za  zezwolenia  na  sprzeda¿  alkoholu
                                                           o  kwotê :     70.500,00 z³

§ 2. Zmniejszyæ  plan  wydatków     o  kwotê :   20.000,00 z³
w dz.754 - Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona  przeciw-

po¿arowa                                                      o  kwotê :     5.000,00 z³
rozdz.75412 - Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
         Wydatki  bie¿¹ce                         o  kwotê :     5.000,00 z³

w dz.758 - Ró¿ne  rozliczenia          o  kwotê :   10.000,00 z³
rozdz.75818 - rezerwa  ogólna  i  celowa
                                                              o  kwotê :   10.000,00 z³
 / zmiana  wysoko�ci  rezerwy /

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                 o  kwotê :     5.000,00 z³

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ
1/ �rodki  na  zakup  materia³ów  na  czyny  spo³eczne
                                                              o  kwotê :     5.000,00 z³

§  3. Zwiêkszyæ  plan  wydatków    o  kwotê :  231.545,82 z³

w dz.600 - Transport  i  ³¹czno�æ    o  kwotê :  130.754,82 z³
rozdz.60016 - drogi  publiczne  gminne
                                                             o  kwotê : 130.754,82 z³

1925

Uchwa³a Nr  X / 64 / 03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z  dnia  1  lipca  2003r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu na  2003 rok.

1.  Wydatki  bie¿¹ce                           o  kwotê :     3.000,00 z³

1/ SM Ko�ciuszki-Korfantego - zakup  materia³ów ( kostki,
,krawê¿ników, itp. ) na  remont  chodnika.

 2. § 6050 - wydatki  inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych
                                                            o  kwotê :  127.754,82 z³
1/ budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w

Januszkowicach.

w dz.754 - Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona  �rodo-
wiska                                                                  o  kwotê :      5.000 z³

75412 § 6060 - Ochotnicze  stra¿e  po¿arne - wydatki  na
zakupy   inwestycyjne  jednostek  bud¿etowych - partycypacja  w
zakupie  zestawu  hydraulicznego  do  ratownictwa drogowego

               o  kwotê :      5.000 z³
w dz.851 - Ochrona  zdrowia               o  kwotê :    70.500 z³
rozdz.85154 - przeciwdzia³anie  alkoholizmowi
             Wydatki  bie¿¹ce                     o  kwotê :    70.500 z³

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                     o  kwotê :    24.891 z³

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ  o  kwotê :    24.891 z³
1.SM Ko�ciuszki-Korfantego - zakup  materia³ów ( piasek,

s³upki, siatka, pi³ki ,itp.) do  wykonania  boiska  pla¿owego
                            o  kwotê :    1.600 z³

2.�rodki  na  zakup  materia³ów  na  czyny  spo³eczne
                                                                  o  kwotê :    23.291 z³
w dz.921 - Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego
                                                                   o  kwotê :          400 z³
rozdz.92195 - pozosta³a  dzia³alno�æ    o  kwotê :       400 z³

1.SM Ko�ciuszki- Korfantego - zakup  napoi , s³odyczy, na
festyn  dla  dzieci  i  m³odzie¿y  pracuj¹cej  przy   pracach  spo³ecz-
nych.

§  4. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Zdzieszowic.

§  5. Uchwa³a  wchodzi  w ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i
podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku Urzêdowym  Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward  Paciorek
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Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt 4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r.  o  samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717/,
Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje:

§  1. Zmniejszyæ  plan  wydatków         o  kwotê :   26.131 z³
w dz.600 - Transport  i  ³¹czno�æ           o  kwotê :     2.840 z³
rozdz.60016 § 6050 - drogi  publiczne  Gminne - wydatki

inwestycyjne   jednostek  bud¿etowych        o  kwotê :    2.840 z³
             1/ przebudowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych
w  Januszkowicach.

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                      o  kwotê :  23.291 z³

rozdz.90095 - pozosta³a  dzia³alno�æ
1/ �rodki  na  zakup  materia³ów  na  czyny  spo³eczne.

§  2. Zwiêkszyæ  plan  wydatków           o  kwotê :  26.131 z³
w dz.754 - Bezpieczeñstwo  publiczne  i  ochrona  �rodo-

wiska                                                                     o  kwotê :   4.000 z³
rozzd.75412 - Ochotnicze  stra¿e  po¿arne
                                                                    o  kwotê :    4.000 z³
1/zakup  umundurowania  dla  OSP  Jasiona  bior¹cej

udzia³   w  Krajowych  Zawodach  Sportowo-Po¿arniczych.

w dz.853 - Opieka  spo³eczna               o  kwotê :   7.460 z³
rozdz.85319 - O�rodki   pomocy  spo³ecznej
                                                                    o  kwotê :   7.460 z³
1/�rodki  zostan¹  przeznaczone  na  realizacjê  programu

" Przywróciæ  nadziejê",( koszty  zatrudnienia  osób   zatrudnio-
nych  na  okres  siedmiodniowy do  robót   publicznych- jest  to
wk³ad  gminy ) w tym:

1926

Uchwa³a Nr XI/69/03
Rady   Miejskiej  w  Zdzieszowicach

z  dnia  29  lipca  2003r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu   na  2003 rok.

§ 4010 - wynagrodzenie  osobowe  pracowników
                                                                   o  kwotê :    3.200 z³

w dz.900 - Gospodarka  komunalna  i  ochrona  �rodowi-
ska                                                                        o  kwotê :  11.671 z³

rozdz.90003 - oczyszczanie  miasta  i  gminy
                                                                      o  kwotê :   9.371 z³
1/ zakup  i  monta¿  koszy  na  �mieci.
rozdz.90015 - o�wietlenie  ulic, placów  i  dróg
                                                                      o  kwotê :   2.300 z³
2/ remont  zdewastowanego  o�wietlenia  na  ul. Chrobre-

go,  My�liwca, Chopina.

w dz.921 - Kultura  i  ochrona  dziedzictwa  narodowego
                                                                    o  kwotê :   3.000 z³
rozdz.92109 § 2550 - Domy  i  o�rodki  kultury, �wietlice  i

kluby - dotacja podmiotowa  z  bud¿etu  dla  instytucji  kultury -
MGOKSiR.( na  zespó³  "Spod  Buczyny")    o  kwotê:                3.000z³

§  3. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Burmistrzowi
Zdzieszowic.

§  4. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i
podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa
Opolskiego  oraz  na  stronach  internetowych  Gminy  Zdzieszo-
wice.

Przewodnicz¹cy Rady
                                                            Edward  Paciorek

Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt 4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r. o  samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i  Nr 214, poz.1806; z 2003r.Nr 80, poz.717 /
oraz  art.126  ust.1 pkt.1, art.128 ust.1 pkt.1  ustawy  z dnia  26
listopada  1998r. o  finansach  publicznych / Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594/, Burmistrz  Zdzieszowic
postanawia :

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów            o  kwotê : 3.374 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna                 o  kwotê :  3.374 z³
rozdz.85315 § 203 - dodatki  mieszkaniowe - dotacja  ce-

lowa  otrzymana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  w³asnych
zadañ  bie¿¹cych  gminy - wyrównanie niedop³aty  za  I  kw.br.

                                                      o  kwotê :  2.866 z³

1927

Zarz¹dzenie Nr  42/03
Burmistrza Zdzieszowic

z  dnia  27  czerwca  2003r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2003 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

rozdz.85395 § 201 - pozosta³a  dzia³alno�æ - dotacja  celo-
wa   przekazana  z  bud¿etu  pañstwa  na  realizacjê  zadañ
bie¿¹cych  z  zakresu  administracji rz¹dowej  zleconych  gminie
ustawami -  uzupe³nienie  dotacji  przekazanej  w  I  transzy, na
sfinansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej   obejmuj¹cej  ple-
cak, kostium  gimnastyczny, przybory  szkolne dla  uczniów  po-
dejmuj¹cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³   podstawo-
wych  w  roku  szkolnym  2003/2004                   o  kwotê :   508 z³

§  2. Zwiêkszyæ  plan  wydatków            o  kwotê : 3.374 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna                 o  kwotê : 3.374 z³
rozdz.85315 § 3110 - dodatki  mieszkaniowe - �wiadcze-

nia spo³eczne                                                        o  kwotê : 2.866 z³
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rozdz.85395 § 3110 - pozosta³a  dzia³alno�æ - �wiadcze-
nia   spo³eczne                                                            o kwotê 508 z³

1/ uzupe³nienie  dotacji  przekazanej  w  I  transzy,  na
sfinansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej obejmuj¹cej  plecak,
kostium  gimnastyczny, przybory  szkolne, dla  uczniów  podej-
muj¹cych naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³   podstawowych
w  roku  szkolnym  2003/2004.

§  3. Zmiany  dokonane  w  § 1 i § 2  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski
Zwiêkszyæ  plan  dochodów                      o  kwotê : 3.374 z³
w dz.853 - Opieka  spo³eczna                    o  kwotê : 3.374 z³
rozdz.85315 § 203                                         o kwotê : 2.866 z³
/ dodatki  mieszkaniowe /
 rozdz.85395 § 201                                    o  kwotê :    508 z³
 / uzupe³nienie  dotacji  przekazanej  w  I  transzy, na sfi-

nansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej  obejmuj¹cej plecak,
kostium  gimnastyczny, przybory  szkolne, dla    uczniów  podej-
muj¹cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych
w  roku  szkolnym  2003/2004./.

Zwiêkszyæ  plan  wydatków                     o  kwotê :  2.866 z³
w dz.853 rozdz.85315 § 3110
 / dodatki  mieszkaniowe /

2.Miejsko-Gminny  O�rodek  Pomocy  Spo³ecznej
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :    508 z³
w dz.853 rozdz.85395 § 3110
        / uzupe³nienie  dotacji  przekazanej  w  I  transzy , na

sfinansowanie  czê�ci  wyprawki  szkolnej  obejmuj¹cej  plecak,
kostium  gimnastyczny, przybory  szkolne, dla  uczniów   podej-
muj¹cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³   podstawowych
w  roku  szkolnym  2003/2004.

§  4. Zarz¹dzenie  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i
podlega  og³oszeniu w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa
Opolskiego.

Burmistrz
                                                 Dieter  Przewdzing

Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt 4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990 r. o  samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i  Nr 214, poz.1806; z 2003r.Nr 80, poz.717/
oraz  art.126  ust.1 pkt 1, art.128 ust.1 pkt 1  ustawy  z dnia
26  listopada  1998 r. o  finansach  publicznych /Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594/, Burmistrz  Zdzie-
szowic  postanawia:

§  1. Zwiêkszyæ  plan  dochodów        o  kwotê :   177,00 z³
w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie      o  kwotê :    177,00 z³
rozdz.80101 § 201 - szko³y  podstawowe -o  kwotê : 177,00 z³
dotacja  celowa  otrzymana   z  bud¿etu  pañstwa  na

realizacjê  zadañ   bie¿¹cych  z  zakresu  administracji  rz¹dowej
oraz  innych  zadañ  zleconych  gminie  ustawami - II  transza
�rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkolne  obejmuj¹ca
podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹cych  naukê w
klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w  roku  szkolnym
2003/2004

§  2. Zwiêkszyæ  plan  wydatków           o  kwotê :   177,00 z³
w dz.801 - O�wiata  i  wychowanie      o  kwotê :    177,00 z³
rozdz.80101  § 3240 - szko³y  podstawowe -
                                                             o  kwotê :    177,00 z³
stypendia  oraz  inne   formy  pomocy  dla  uczniów -

II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkolne
obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹cych
naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w  roku
szkolnym  2003/2004 - zad. zlecone :

1.PSP Nr 1                                                                  - 35,40z³
2.PSP Nr 2                                                                 - 87,95 z³
3.PSP Nr 3                                                                 - 35,40 z³
4.PSP Januszkowice                                                  - 9,40 z³
5.PSP Krêpna                                                                  - 8,85

1928

Zarz¹dzenie Nr 46 / 03
Burmistrza   Zdzieszowic

z  dnia  10  lipca  2003 r.

w  sprawie  dokonania  zmian  bud¿etu  na  2003 rok  i  uk³adu  wykonawczego.

§  3. Zmiany  dokonane  w  § 1 i § 2  powoduj¹  zmiany  w
uk³adzie  wykonawczym bud¿etu :

1.Urz¹d  Miejski
Zwiêkszyæ  plan  dochodów                   o  kwotê :   177,00 z³
w dz.801 rozdz.80101 § 201
 / II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkol-

ne  obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹-
cych naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych w  roku
szkolnym  2003/ 2004/.

2.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 1
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                   o  kwotê :    35,40 z³
w dz.801 rozdz.80101 § 3240
 / II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkol-

ne  obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹-
cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w
roku szkolnym  2003/2004/.

3.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 2
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :     87,95 z³
w dz.801 rozdz.80101 § 3240
 / II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkol-

ne  obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹-
cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w
roku  szkolnym  2003/2004/.

4.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  Nr 3
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                  o  kwotê :     35,40 z³
w dz.801 rozdz.80101 § 3240
 / II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki  szkol-

ne  obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹-
cych naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w
roku szkolnym  2003/ 2004/.
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5.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Januszkowicach
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                      o  kwotê :       9,40 z³
w dz.801 rozdz.80101 § 3240
 /  II  transza  �rodków  przeznaczonych  na  wyprawki

szkolne   obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podej-
muj¹cych  naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych
w  roku szkolnym  2003/2004/.

6.Publiczna  Szko³a  Podstawowa  w  Krêpnej
Zwiêkszyæ  plan  wydatków                     o  kwotê :      8,85 z³

w dz.801 rozdz.80101 § 3240
/ II  transza  �rodków  przeznaczonych   na  wyprawki  szkol-

ne  obejmuj¹ca  podrêczniki  szkolne  dla  uczniów  podejmuj¹-
cych   naukê  w  klasach  pierwszych  szkó³  podstawowych  w
roku   szkolnym  2003/2004 /.

§  4. Zarz¹dzenie  wchodzi  w  ¿ycie  z  dniem  podjêcia  i
podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego  oraz  na  stronach  internetowych  Gminy Zdzieszowice.

Burmistrz
                                                                    Dieter  Przewdzing


