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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 102 - 7814 - Poz. 1929-1930

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 1999r.
Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz.1001; z 2000r. 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, Nr
154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz.389), Rada
Miejska w Bia³ej uchwala, co nastêpuje:

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

1. Zwrot wydatków nastêpuje Jednorazowo w terminie do
10-go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
udzielono �wiadczenia w formie posi³ku.

2. Nale¿no�æ miesiêczna z tytu³u zwrotu wydatków nale¿y
wp³acaæ na konto O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Bia³ej lub w
kasie O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

1929

Uchwa³a Nr VIII/87/03
Rady Miejskiej w Bia³ej

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Bia³ej mo¿e odst¹piæ od ¿¹da-
nia zwrotu w czê�ci lub w ca³o�ci kosztów przyznanego �wiad-
czenia oraz ustaliæ okres zwolnienia.

4. Przez szczególnie uzasadnione przypadki nale¿y rozu-
mieæ w szczególno�ci zdarzenie losowe, zwiêkszone wydatki
na leczenie, przej�ciowo trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Bia³ej.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w
Bia³ej z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie zasad zwrotu wydat-
ków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach za-
dañ w³asnych gminy w odniesieniu do do¿ywiania uczniów.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia jej
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Joachim Kosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz.
958, z 2001r. Nr 125, poz.1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Nr 80, poz.
717 i 721), Rada Gminy Bierawa uchwala, co nastêpuje:

1930

Uchwa³a Nr  XIII/100/2003
Rady  Gminy  Bierawa

z  dnia  24 pa�dziernika  2003r.

w sprawie zaliczenia ulicy Nowej w Korzonku do kategorii dróg gminnych.

§ 1. Ulicê Now¹ w Korzonku oznaczon¹  numerami dzia-
³ek: 160/18, 160/11, 160/12, 160/13, 160/14, 160/15, 160/17,
160/21, 160/20, 160/19, 160/26, 160/27, 160/28, 160/29, 160/30,
160/22, 160/33, 160/34 zalicza siê do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 102 - 7815 -     Poz. 1931-1932

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 ,poz.1591,
z 2002r. Nr 23 poz.22, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz.984, Nr 214
poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717) w zwiazku z art. 34 ust.6, art.
68 ust 1 art.70 ust 4 i art. 73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46
poz. 543 , z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800, z 2002r.
Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113poz. 984, Nr 126 poz.1070,
Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, z 2003r. Nr
1 poz. 15, Nr 80 poz.717, Nr 80 poz.720, Nr 80 poz.721), Rada
Gminy Cisek uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XV/100/2000 Rady Gminy Cisek z
dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodaro-
wania gminnym zasobem nieruchomo�ci wprowadza siê na-
stêpuj¹ce zmiany:

  W za³¹czniku nr 1 - zasady gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomo�ci na terenie  Gminy Cisek w dziale II
pkt 2.7 lit. a ) otrzymuje brzmienie:

1931

Uchwa³a Nr XII/49/2003
Rady Gminy Cisek

z dnia 17 listopada  2003 r.

 w sprawie zmiany do uchwa³y Rady Gminy Cisek Nr XV/100/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r.
 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomo�ci.

  Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny nieru-
chomo�ci , je¿eli jest sprzedawana jako lokal mieszkalny - wy-
soko�æ udzielonej bonifikaty od ceny lokalu   mieszkalnego wy-
nosi:

a) 50% ceny lokalu , je¿eli nabywca ui�ci cenê lokalu,
pomniejszon¹ o kwotê bonifikaty najpó�niej  w dniu zawarcia
umowy sprzeda¿y lokalu.

2.  Pozosta³e zapisy uchwa³y okre�lonej w ust. 1 pozo-
staj¹ bez zmian.

§ 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz

 Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach /Dz.U. z 1996 r. Nr
132 poz.622,  z 1997 r. Nr 121 poz. 770, Nr 60, poz. 369, z 2000 r.
Nr 22 poz. 272, z 2001 r.  Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113 poz.
984, z 2003 r. Nr 7 poz. 78), Rada Miejska w G³ogówku ustala, co
nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê  górne stawki op³at  za us³ugi �wiadczo-
ne przez Zak³ad Mienia Komunalnego  w G³ogówku w zakresie :

1/  usuwania sta³ych i p³ynnych odpadów komunalnych,
2/  przyjmowania sta³ych odpadów na sk³adowisko,
3/  oczyszczania ulic, placów i chodników.

1932

Uchwa³a  Nr  XI/94/2003
Rady Miejskiej  G³ogówka

z dnia  24 listopada 2003 r.

w sprawie ustalenia op³at za usuwanie i sk³adowanie sta³ych i p³ynnych odpadów komunalnych
oraz oczyszczania ulic, placów i chodników.

§ 2. Stawki,  o których mowa w § 1,  zawiera  "Wykaz op³at",
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

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

                              Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                                                 Marek Pelka



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 102 - 7816 - Poz. 1932-1933

Za³¹cznik nr 1
                                                          do uchwa³y Nr XI/94/03
                                                    z dnia 24 listopada 2003 r.

W Y K A Z    O P £ A T 

 

 

Lp. Wyszczególnienie                Jedn.                                            Ceny usuwania 

                                                                                              miary                                              odpad. z³ brutto 

                                                                                                                                                            z  7 % VAT     

1. Usuwanie sta³ych odpadów poj.1100 i KP-7  m
 3

    35,07 

2. Op³ata podstawowa + 30% jej warto�ci 

    za rêczny za³adunek odpadów komunalnych  m 
3
    43,03 

3. Op³ata podstawowa + 20 % jej warto�ci za 

    usuwanie odpadów sta³ych komunalnych 

    w trybie dora�nym poza umow¹ w ci¹gu 

    7 dni od daty og³oszenia    m 
3
    40,90 

4. Wywo¿enie odpadów sta³ych pojemnikiem 

     - typ SM � 110     szt      3,68 

     - typ PA � 1,1      szt    32,84 

5. Wywo¿enie odpadów sta³ych kontenerem KP-7 

     a/ op³ata podstawowa- w ramach zawartej umowy szt              125,46 

6. Wywóz odpadów p³ynnych:    m 
3
    11,63 

     a/ wywóz odpadów p³ynnych + 30% warto�ci 

         za wywóz odpadów w trybie dora�nym  m 3    15,11 

     b/ dop³ata za dojazd do kontrahenta poza 

         granicami miasta G³ogówka    km      0,68 

7. Op³ata za miesiêczn¹ dzier¿awê pojemnika: 

    - pojemnik typu SM-110    szt      1,43 

    - pojemnik typu Pa-1,1     szt      8,20 

    - pojemnik typu KP-7     szt    42,60 

8. Dop³ata za dojazd do kontrahenta poza 

     granicami miasta G³ogówka przy wywozie 

     KP-7 oraz odpadów p³ynnych    km      0,68 

9. Op³ata za przyjêcie odpadów komunalnych 

     na sk³adowisko     m 
3
    13,98 

10.Oczyszczanie ulic i chodników    100 m
2
                                  1,89 

11.Interwencyjne oczyszczanie ulic i chodników 

     poza umow¹ �cena jednostkowa + 100% ceny              100 m
2
                                         3,78. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
�cieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747,  z 2002r. Nr 113 poz. 984), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê Regulamin dostarczania wody i odpro-
wadzania �cieków na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce wg za-
³¹cznika nr 1.

1933

Uchwa³a Nr III/23/02
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 16 grudnia 2002r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania �cieków na terenie Miasta i Gminy G³ubczyce.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

        Ewa Micha³ek - Czerepak



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 102 7817 -         Poz.1933

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/23/02

                             Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia  16 grudnia 2002 r.

R E G U L A M I N

zasad korzystania z us³ug w zakresie dostawy wody i
odbioru �cieków �wiadczonych przez G³ubczyckie Wodoci¹-
gi i Kanalizacje Spó³ka z o.o w G³ubczycach

Na podstawie:
- art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków
(Dz.U. Nr 72, poz. 747).

Rozdzia³  I
Postanowienia ogólne

§  1. Niniejszy Regulamin zosta³ opracowany na podsta-
wie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz Statutu Spó³ki.

§  2. Spó³ka gwarantuje wykonanie us³ug, o których mowa
w Regulaminie w oparciu o maj¹tek w³asny i posiadany w dys-
pozycji maj¹tek bêd¹cy w³asno�ci¹ Gminy lub innych w³a�cicie-
li, przekazany na podstawie umowy cywilno - prawnej.

§  3. Regulamin okre�la zasady �wiadczenia us³ug przez
Spó³kê w zakresie dostawy wody na rzecz odbiorcy z sieci wodo-
ci¹gowej i odbioru �cieków na rzecz dostawców �cieków do
sieci kanalizacyjnej oraz wzajemnych relacji pomiêdzy Spó³k¹ a
w³a�cicielem lub dysponentem instalacji wodoci¹gowej i kana-
lizacyjnej.

§  4. W niniejszym Regulaminie poprzez wyrazy ni¿ej wy-
mienione rozumie siê, co nastêpuje:

1) sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna Spó³ki-  sieæ bêd¹-
ca jej w³asno�ci¹ lub bêd¹ca w u¿ytkowaniu Spó³ki   na podsta-
wie umów cywilno-prawnych,

2) wodomierz-oznacza wodomierz g³ówny usytuowany w
miejscu okre�lonym   w § 1 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
18 grudnia 1996 r.  w sprawie urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad  ustalania op³at za wodê i
wprowadzanie �cieków,

3) instalacja wodoci¹gowa - oznacza techniczny system
zapewniaj¹cy zaopatrzenie w wodê  budynku zgodnie z tre�ci¹
dzia³u IV, rozdzia³ I rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. ,

4) instalacja kanalizacyjna-oznacza techniczny system
zapewniaj¹cy odprowadzanie �cieków  z budynku okre�lony w
dziale IV, rozdzia³ 2 rozporz¹dzenia   Ministra Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r., z wy³¹cze-
niem wód opadowych (w rozumieniu niniejszego  Regulaminu),

5) op³ata dodatkowa-jest to op³ata ponoszona przez do-
stawcê �cieków na pokrycie nieskalkulowanych w op³acie pod-
stawowej kosztów zwi¹zanych z  doczyszczaniem odprowadza-
nych �cieków, których wska�nik  zanieczyszczenia przekracza
warunki okre�lone w umowie, ale mie�ci siê w technicznych
mo¿liwo�ciach s³u¿¹cych temu celowi,

6) podlicznik-wodomierz (pododbiorcy) zainstalowany na
sieci wewnêtrznej  odbiorcy g³ównego za wodomierzem g³ów-
nym, stanowi¹cy element sposobu rozliczeñ wewnêtrznych zu-
¿ycia wody w postaci podzielnika kosztów,

7)pododbiorca -odbiorca wody zasilany z sieci wodoci¹-
gowej dysponenta poprzez  wodomierz g³ówny na przy³¹czu i
sieci wewnêtrznej g³ównego odbiorcy - rozliczaj¹cego siê bez-
po�rednio z dysponentem,

8) zawór g³ówny-zawór usytuowany bezpo�rednio za
(g³ównym) wodomierzem,  bêd¹cy granic¹ w³asno�ci sieci
wodoci¹gowej i ponoszenia przez  Spó³kê kosztów (zgodnie z
rozp. RM z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urz¹dzeñ zaopa-
trzenia w wodê i urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz zasad ustalania
op³at za wodê i wprowadzenie �cieków.

Czê�æ  I.  DOSTAWA  WODY

Rozdzia³ II
Obowi¹zki i prawa Spó³ki

§  5. Spó³ka ma obowi¹zek:
1) dostarczaæ odp³atnie z sieci wodoci¹gowej Spó³ki wodê

do odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy wed³ug zasad
okre�lonych w niniejszym Regulaminem, a w szczególno�ci
zapewniæ dostawê wody o wymaganym ci�nieniu oraz odpo-
wiedniej jako�ci, któr¹ okre�laj¹ obowi¹zuj¹ce przepisy Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, przy czym jako�æ wody dostar-
czanej przez Spó³kê stwierdza siê u wylotu na zaworze  g³ów-
nym, za wodomierzem,

2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci wodoci¹go-
wej wraz z czê�ci¹ przy³¹cza do zaworu za wodomierzem g³ów-
nym oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt z wy-
j¹tkiem usuwania uszkodzeñ powsta³ych z winy odbiorcy wody,

3) zapewniæ sprawno�æ techniczn¹ hydrantów p. po¿aro-
wych bêd¹cych w eksploatacji Spó³ki,

4) zamontowaæ wodomierz na przy³¹czu przed zaworem
g³ównym ka¿dego odbiorcy na koszt Spó³ki,

5) zapewniæ prawid³owe utrzymanie wodomierza, jego
naprawê oraz wymianê na koszt Spó³ki, z wyj¹tkiem przypad-
ków, gdy naprawa lub wymiana wynika z winy odbiorcy wody, z
wyj¹tkiem podliczników, których dysponent nie przyjmuje do
eksploatacji, a traktuje w rozliczeniach jako podzia³ kosztów,

6) dokonywaæ kontroli funkcjonowania wodomierzy i ich
legalizacji z wyj¹tkiem podliczników:

a) z w³asnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych op³at
od odbiorcy,

b) na ¿¹danie odbiorcy wody, jednak¿e w przypadku stwier-
dzenia prawid³owego funkcjonowania wodomierza - na koszt
odbiorcy,

7) wydawaæ odp³atnie zapewnienie dostawy wody i wa-
runki techniczne niezbêdne do pod³¹czenia instalacji wodoci¹-
gowe budynku do sieci wodoci¹gowej bêd¹cej w eksploatacji
Spó³ki oraz uzgodniæ w terminie do 21 dni od daty przed³o¿enia
przez inwestora dokumentacji technicznej.

1. Spó³ka nie odpowiada za ci¹g³o�æ dostaw i parametry
fizyko-chemiczne wody w przypadku, gdy dostarczana ona jest
przy wykorzystaniu sieci przewodów nie bêd¹cych w³asno�ci¹
Spó³ki.

§  6. Spó³ka ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owo�æ realizacji robót zgodnie z

wydanymi przez ni¹ warunkami technicznymi,
2) wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹-

cza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹-
cych, i¿ nowy obiekt zosta³ wykonany zgodnie z przepisami pra-
wa i zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

3) obci¹¿yæ wykonawcê lub u¿ytkownika za szkody wyni-
k³e w trakcie prowadzonych przez niego robót naprawy sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.

§  7. Spó³ka jest zobowi¹zana do realizacji zadañ okre�lo-
nych w Regulaminie pod warunkiem, ¿e odbiorca wody zapew-
ni:

1) wykonanie na swój koszt wszelkich napraw instalacji -
za zaworem g³ównym,
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2) u¿ytkowanie instalacji wodoci¹gowej w taki sposób, aby
wykluczyæ mo¿liwo�æ wystêpowania zak³óceñ w funkcjonowaniu
sieci wodoci¹gowej, a w szczególno�ci:

a) unikniêcia uderzeñ hydraulicznych,
b) wyeliminowania mo¿liwo�ci wyst¹pienia ska¿enia che-

micznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia  siê wody z instalacji wodoci¹gowej lub powrotu
ciep³ej wody,

c) wspó³pracy sieci wodoci¹gowej z hydroforem zasilanym
z odrêbnej studni, bêd¹cej w³asno�ci¹ odbiorcy wody.

3) utrzymanie i zabezpieczenie pomieszczenia, w którym
umieszczony jest wodomierz w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jego
uszkodzenie, zniszczenie i kradzie¿,

4) dostêp pracownikom Spó³ki do wodomierza w celu do-
konywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania
niezbêdnych napraw b¹d� wymiany,

5) zgody na monta¿ tabliczki informacyjnej - znakowanie
uzbrojenia podziemnego sieci wodoci¹gowej na �cianie zewnêtrz-
nej budynku lub ogrodzeniu.

§  8. Odbiorcy wody zabrania siê w szczególno�ci:
1) odsprzedawania wody, chyba ¿e zawarta umowa ze Spó³-

k¹ stanowi inaczej,
2)dokonywania na przy³¹czach dzia³añ innych, ni¿ zamyka-

nie lub otwieranie zaworu g³ównego za wodomierzem w sytu-
acjach uzasadnionych,

3) prowadzenia bez uzgodnienia z dysponentem, nasadzeñ
i zabudowy na sieci  stanowi¹cych w³asno�æ dysponenta,

4) rozbudowy sieci wewnêtrznej bez uzgodnieñ z dostawc¹
wody o ile naruszy to wydane warunki techniczne,

5) czerpania wody z hydrantów p. po¿arowych na cele nie
zwi¹zane z gaszeniem po¿arów,

6) pod³¹czenia do instalacji wodoci¹gowej - bez zgody Spó³-
ki - instalacji s¹siednich nieruchomo�ci,

7) pod³¹czenia do miejskiej instalacji wodoci¹gowej - in-
stalacji zasilanych z innych �róde³,

8) ³¹czenia instalacji wodoci¹gowej ze zbiornikami lub in-
nymi urz¹dzeniami nie wchodz¹cymi w sk³ad instalacji wodoci¹-
gowej, np. z kot³ami parowymi i urz¹dzeniami technologiczny-
mi,itp.

Rozdzia³ III
Warunki techniczne dostarczania wody

§  9. Wymienione w § 5 pkt. 7 warunki techniczne Spó³ka
wydaje odpp³atnie na pisemny wniosek odbiorcy wody.

Warunki techniczne okre�laj¹:
1) w zakresie dostawy wody:
a) sposób wykonania przy³¹czenia do sieci g³ównej,
 b) warunki jakim powinien odpowiadaæ materia³, z którego

wykonane bêdzie przy³¹cze,
 c) sposób i miejsce monta¿u wodomierza g³ównego,
  d) sposób przejêcia przewodu wodoci¹gowego przez prze-

grodê budowlan¹,
  e) sposób przeprowadzenia próby szczelno�ci po³¹czeñ,
   f) warunki odbioru technicznego przy³¹cza i robót zanikaj¹cych.

§ 10. W przypadku konieczno�ci wykonania nowego przy³¹-
cza, Spó³ka i odbiorca wody w formie umowy cywilno-prawnej
okre�l¹ warunki finansowe jego wykonania i ewentualnego prze-
jêcia na maj¹tek Spó³ki po wybudowaniu.

Rozdzia³ IV
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów z odbiorcami

wody
§ 11. Podpisanie umowy z odbiorc¹ wody nastêpuje po

uprzednim z³o¿eniu przez niego pisemnego wniosku i dope³nie-

niu przez wnioskodawcê wszelkich powinno�ci wynikaj¹cych
z udzielonych warunków technicznych.

§ 12. Dostarczenie wody odbiorcy w przypadku istnienia
przy³¹cza, powinno nast¹piæ maksymalnie w ci¹gu 7 dni od
daty podpisania umowy. Po uprzednim zamontowaniu wodo-
mierza. Uruchomienia przy³¹cza dokonuje Spó³ka.

§ 13. Umowy mog¹ byæ zawierane z w³a�cicielem, a za
jego zgod¹ z administratorem lub pe³nomocnikiem, który dys-
ponuje aktualnym tytu³em prawnym do w³adania nieruchomo-
�ciami typu:

1) budynek jednorodzinny,
2) pozosta³e budynki mieszkalne - w tym wspólnoty

mieszkaniowe,
3) obiekty u¿ytkowe,
4) grunty niezabudowane lub przewidziane do zabudowy
przy spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:
1) wykonanie podej�cia pod urz¹dzenie pomiarowe ode-

brane protokolarnie przez odpowiedniego inspektora nadzoru,
2) instalacja wewnêtrzna w lokalu ma byæ tak wykonana,

aby zawór odcinaj¹cy by³ usytuowany w miejscu ogólnie do-
stêpnym,

3) w³a�ciciel nieruchomo�ci jest odpowiedzialny za stan
techniczny instalacji wewnêtrznej pomiêdzy wodomierzami
lokali mieszkalnych a wodomierzem g³ównym nieruchomo�ci,

4) pdpowiedzialno�æ za dostarczanie wody w obrêbie
nieruchomo�ci do poszczególnych lokali mieszkalnych ci¹¿y
na w³a�cicielu nieruchomo�ci.

§ 14. Miejscem dostarczania wody przez Spó³kê (w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego miejscem wydania rzeczy) jest za-
wór g³ówny za wodomierzem.

§ 15. Umowy zawierane s¹ na czas okre�lony lub nie-
okre�lony, z mo¿liwo�ci¹ wypowiedzenia ich przez strony z za-
chowaniem trzymiesiêcznego terminu wypowiedzenia lub bez
wypowiedzenia, w przypadkach okre�lonych umow¹ b¹d� za
porozumieniem stron.

§ 16. Po up³ywie terminu wypowiedzenia Spó³ka zanie-
cha dostawy wody i mo¿e zastosowaæ �rodki techniczne unie-
mo¿liwiaj¹ce pobór wody, do odciêcia dop³ywu w³¹cznie. Wo-
domierz natomiast bêdzie zdemontowany, a wszelkie koszty z
tego tytu³u obci¹¿aj¹ odbiorcê wody.

§ 17. W przypadku zmiany odbiorcy wody nastêpuje wy-
ga�niêcie umowy z dotychczasowym odbiorc¹. Dostawa wody
do nowego odbiorcy (nastêpcy prawnego) nastêpuje po roz-
wi¹zaniu poprzedniej  i zawarciu nowej umowy.

§ 18. Korzystanie z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bez zawar-
cia umowy, rodzi skutki odpowiedzialno�ci karnej i cywilnej.

Rozdzia³ V
Zasady rozliczania nale¿no�ci za dostarczan¹ wodê

§ 19. Rozliczenie zu¿ycia wody odbywa siê w oparciu o:
1) odczytu wodomierza g³ównego zainstalowanego na

przy³¹czu przed zaworem g³ównym,
2) obowi¹zuj¹ce normy zu¿ycia wody w przypadku przy-

³¹cza bez wodomierza.
1. W przypadku wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci, na ich

wniosek, rozliczenie mo¿e nastêpowaæ udzia³em procentowym
w oparciu o odczyty wodomierza g³ównego i ilo�ci zamieszka-
³ych osób.
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2. W razie konieczno�ci wykonania indywidualnego uk³a-
du rozliczeniowego dla wspó³w³a�cicieli nieruchomo�ci, która
dotychczas posiada³a tylko jeden wodomierz g³ówny i by³a rozli-
czana indywidualnie na podstawie rycza³tu lub proporcjonalnie
do ilo�ci zamieszka³ych osób - na wniosek strony - odbiorcy /
odbiorców, dotycz¹cy zainstalowania podliczników, Spó³ka wyda
nowe warunki techniczne dla uk³adu rozliczaj¹cego zu¿ycie wody.
W przypadku nie bilansowania siê wskazañ wodomierza g³ów-
nego i wodomierzy indywidualnych - ró¿nic¹ wskazañ obci¹¿ani
s¹ proporcjonalnie wszyscy odbiorcy indywidualnego, w opar-
ciu o faktyczne zu¿ycie wody.

3. W przypadku wspólnot mieszkaniowych rozliczenie na-
stêpuje z przedstawicielem wspólnoty na podstawie wskazañ
wodomierza g³ównego.

§ 20. W przypadku korzystania z pod³¹czeñ tymczasowych,
rozliczenie (np. na czas budowy) w okresie przej�ciowym do
czasu zamontowania wodomierza na przy³¹czu, zu¿ycie wody
rozliczane bêdzie zgodnie z normami zu¿ycia wody - co okre�li
stosowna umowa.

§ 21. W przypadku przej�ciowej niesprawno�ci wodomie-
rza, nie przekraczaj¹cej 3 miesiêcy, ilo�æ pobranej wody ustala
siê na podstawie �redniego zu¿ycia wody z ostatnich 6-ciu mie-
siêcy poprzedzaj¹cych unieruchomienie wodomierza, co okre-
�li umowa.

§ 22. Naliczenie nale¿no�ci odbywa siê z zastosowaniem
obowi¹zuj¹cej op³aty za wodê.

§ 23. Okresy obrachunkowe mog¹ byæ miesiêczne, kwar-
talne lub inne, wg wzajemnych uzgodnieñ.

§ 24. Otrzymana fakturê VAT lub rachunek uproszczony za
wodê, odbiorca wody zobowi¹zany jest uregulowaæ na zasa-
dach okre�lonych umow¹, b¹d� w terminie okre�lonym w faktu-
rze lub rachunku.

1. W przypadku wprowadzenia ksi¹¿eczek op³at okreso-
wych, wysoko�æ op³at i termin zap³aty okre�lony zostanie w ksi¹-
¿eczkach.

2. Zw³oka w regulowaniu nale¿no�ci poci¹ga za sob¹
naliczanie odsetek ustawowych.

§ 25. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez odbiorcê wody
w oznaczonym w umowie terminie, Spó³ka, po uprzednim pi-
semnym wyznaczeniu dodatkowego 14 - dniowego terminu za-
p³aty wraz z powiadomieniem o gro¿¹cych mu konsekwencjach
z tytu³u nie regulowania nale¿no�ci, ma prawo wypowiedzieæ
umowê bez zachowania okresu wypowiedzenia, zaprzestaæ
dostawy wody oraz zastosowaæ �rodki techniczne uniemo¿li-
wiaj¹ce pobór wody.

1. Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza,
nastêpuje po udokumentowaniu przez odbiorcê uiszczenia na-
le¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op³aceniu kosztów
poniesionych przez Spó³kê zwi¹zanych z zamkniêciem i otwar-
ciem przy³¹cza oraz zawarciu nowej umowy.

§ 26. Sprzedaj¹c nieruchomo�æ, w³a�ciciel zobowi¹zany
jest rozliczyæ siê z poboru wody poprzez protokolarne przekaza-
nie nabywcy do u¿ytkowania wodomierza, w stanie technicznym
nie budz¹cym zastrze¿eñ, z zaznaczeniem stanu licznika i dat¹
przekazania. W przypadku zaniechania tego obowi¹zku, dotych-
czasowy w³a�ciciel zap³aci nale¿no�æ do dnia zg³oszenia siê w
siedzibie Spó³ki.

§ 27. Inne op³aty:
1) za wodê pobran¹ z miejskiej sieci wodoci¹gowej niele-

galnie, tj.: bez zawartej ze Spó³k¹ umowy, tzw. kradzie¿ wody z
przy³¹czenia z sieci¹ miejsk¹ poza wodomierzem, odbiorca p³a-
ci w cenach zgodnych z obowi¹zuj¹c¹ taryf¹,

2) Spó³ka nalicza ilo�æ wody wg maksymalnej ilo�ci jaka
mo¿e przep³yn¹æ pe³nym przy³¹czem, mno¿¹c przez maksymal-
n¹ ilo�æ czasu trwania poboru,

3) maksymalne naliczenie zu¿ycia wody mo¿e Spó³ka za-
stosowaæ tak¿e w przypadku zerwania plomby przy wodomierzu
i zawinionego przez odbiorcê wody niedzia³ania wodomierza,

4) zamiast maksymalnego zu¿ycia wody, jak w pkt. 2, Spó³-
ka mo¿e pobieraæ nastêpuj¹ce op³aty rycza³towe:

 - za kradzie¿ wody z hydrantu - równowarto�æ jak za
1.000m3 wody,

 - za zerwanie  plomby na przy³¹czu wodomierza z sieci¹
zewnêtrzn¹ - równowarto�æ jak za 500 m3 wody,

- za wymontowanie wodomierza i po³¹czenie na sztywno -
równowarto�æ jak za 1.000 m3 wody,

 - za samowolne przy³¹czenie siê do sieci wodoci¹gowej:
   a) dom jednorodzinny     -  równowarto�æ jak za  1.000 m3

wody,
 b) dom wielorodzinny     -  równowarto�æ jak za  3.000 m3

wody,
 c) zak³ad przemys³owy   -  równowarto�æ jak za  5.000 m3

wody,
 - za uszkodzenie, zniszczenie lub kradzie¿ wodomierza

(uszkodzenie mechaniczne lub zamro¿enie) równowarto�æ jak
za 1.000m3 wody lub warto�æ wodomierza,

5) we wszystkich przypadkach stwierdzenia dzia³añ zwi¹-
zanych z kradzie¿¹ wody, uszkodzeniem lub naruszeniem przy-
rz¹dów pomiarowych oraz  aparatury zainstalowanej na sieci,
Spó³ka jest zobowi¹zana zg³osiæ zaistnia³y fakt organom �cigania.

Rozdzia³ VI
Prawa i obowi¹zki odbiorcy wody

§ 28. Odbiorca wody ma prawo:
1) zg³aszaæ reklamacje dotycz¹cych wysoko�ci naliczo-

nych op³at za wodê,
2) ¿¹daæ od Spó³ki w uzasadnionych przypadkach przeprowa-

dzenia kontroli funkcjonowania wodomierza, tzw. ekspertyzy,
3) ¿¹daæ upustów w przypadku dostawy wody o obni¿onej

jako�ci. Wielko�æ upustów okre�la umowa nie wiêcej ni¿ 10%.

§ 29. Odbiorca wody ma w szczególno�ci obowi¹zek:
1) pod³¹czyæ na swój koszt budynek mieszkalny w czasie

jego budowy, odbudowy lub remontu kapitalnego do publicznej
sieci wodoci¹gowej, zgodnie z warunkami technicznymi wyda-
nymi przez Spó³kê,

2) wybudowaæ studzienkê lub przeznaczyæ odpowiednie
pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza oraz utrzymanie
tego pomieszczenia w nale¿ytym stanie i czysto�ci. Pomiesz-
czenie lub studzienka winny byæ zabezpieczone przed nap³ywem
wody opadowej i gruntowej,

3) chroniæ wodomierz przed uszkodzeniem mechanicz-
nym oraz skutkami niskiej temperatury i przed manipulacj¹ osób
niepowo³anych,

4) udostêpniæ pracownikom Spó³ki dokonywanie odczy-
tów wodomierzy lub innych czynno�ci zwi¹zanych z eksploata-
cj¹. Klucze od pomieszczeñ, w których s¹ zamontowane wodo-
mierze, powinny byæ przechowywane u dozorcy lub osoby za-
mieszka³ej w pobli¿u tych pomieszczeñ. Informacja o przecho-
wywaniu klucza winna byæ wywieszona na widocznym miejscu,

5) konserwowaæ i utrzymywaæ w nale¿ytym stanie tech-
nicznym i sanitarnym wewnêtrzn¹ instalacjê wodoci¹gow¹,

6) zagospodarowaæ teren nad przy³¹czem wodoci¹gowym
w sposób umo¿liwiaj¹cy Spó³ce w przypadku przekazania przy-
³¹cza na stan Spó³ki, szybkie i bezkolizyjne usuniêcie ewentual-
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nej awarii na tym odcinku i wykluczaj¹ce powstawanie dodatko-
wych szkód gospodarczych,

7) uzgodniæ ze Spó³k¹ wszelkie zamierzenia przebudowy
lub rozbudowy wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej, jak rów-
nie¿ inne zamierzenia, w wyniku których nast¹piæ ma wzrost
zu¿ycia wody,

8) zawiadomiæ o maj¹cej nast¹piæ zmianie zu¿ycia wody
na inne  ni¿ dotychczas cele, np.: gospodarstwa domowe, na
cele us³ugowe, produkcyjne itp.

Pozosta³e obowi¹zki odbiorcy okre�la umowa.

Rozdzia³ VII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³o�ci dostawy wody - przy-

padki szczególne

§ 30. Wyst¹pienie przerwy w dostawie wody mo¿e mieæ
miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwa-
cyjno-remontowych na sieci wodoci¹gowej lub na ujêciu wody:

1) w przypadku planowanych krótkotrwa³ych przerwach w
dostawie wody, Spó³ka powinna powiadomiæ odbiorcê wody
najpó�niej na jeden dzieñ przed planowanym terminem,

2) w przypadku, gdy planowana przerwa o której mowa w
pkt. 1 przekracza 12 godzin, nale¿y o tym powiadomiæ odbiorcê
- minimum na 7 dni przed przerw¹ w dostawie wody,

3) w razie przerwy przekraczaj¹cej 12 godzin, Spó³ka po-
winna zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody, informuj¹c od-
biorcê wody o jego lokalizacji.

§ 31. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw mo¿e nast¹-
piæ tak¿e decyzj¹ wojewody, wydan¹ na podstawie art. 105 usta-
wy "Prawo wodne", w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej.

1. W czasie trwania klêski lub wyst¹pieniu si³y wy¿szej,
szczególnie gdy dosz³o do zanieczyszczenia wody, Spó³ka ma
prawo wprowadziæ ograniczenia w konsumpcji wody w grani-
cach mo¿liwo�ci dystrybucji, po zawiadomieniu odbiorców o tych
ograniczeniach. Nie zwalnia to Spó³ki z obowi¹zku zastosowa-
nia wszelkich dostêpnych jej sposobów dla z³agodzenia tych
uci¹¿liwo�ci dla odbiorców.

§ 32. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody mo¿e
nast¹piæ równie¿ w przypadku:

1) braku wody na ujêciu,
2) zanieczyszczenia wody na ujêciu w rozmiarze niebez-

piecznym dla zdrowia,
3) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu  wody do hydrantów

p. po¿arowych,
4) zaniku energii elektrycznej na ujêciu lub pompowniach

- niezawinionych przez dostawcê,
5) konieczno�ci usuwania awarii,
6) konieczno�ci prowadzenia niezbêdnych napraw urz¹-

dzeñ zaopatrzenia w wodê,
7) uszkodzenia instalacji gro¿¹cej niebezpieczeñstwem,
8) w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ.

Czê�æ  II  ODBIÓR  �CIEKÓW

Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki i prawa Spó³ki

§ 33. Spó³ka ma obowi¹zek:
1) przyj¹æ odp³atnie do istniej¹cego systemu kanalizacyj-

nego Spó³ki �cieki bytowo-gospodarcze oraz przemys³owe od
dostawców �cieków, na podstawie zawartej z nimi umowy usta-
lonej wg zasad okre�lonych niniejszym Regulaminem, a w szcze-
gólno�ci zapewniæ nieprzerwany odbiór �cieków, z wyj¹tkiem
uzasadnionych przypadków okre�lonych w rozdziale XIII niniej-
szego Regulaminu,

2) zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê sieci kanalizacyj-
nej wraz z czê�ci¹ przy³¹cza do pierwszej studzienki na przyka-
naliku, licz¹c od strony budynku, oraz dokonywaæ niezbêdnych
napraw na swój koszt, z wyj¹tkiem usuwania zatorów i napraw
spowodowanych przez dostawcê �cieków, a w przypadku braku
do granicy nieruchomo�ci. W przypadku braku studzienki na
przykanaliku, granic¹ rozdzia³u w³asno�ci sieci kanalizacyjnej
jest granica nieruchomo�ci,

3) wydaæ odp³atnie zapewnienie odbioru �cieków i wa-
runków technicznych niezbêdnych do pod³¹czenia do sieci ka-
nalizacyjnej bêd¹cej w eksploatacji Spó³ki oraz uzgodniæ w ter-
minie do 21 dni od daty przed³o¿enia przez Inwestora dokumen-
tacjê techniczn¹,

4) okre�liæ dopuszczaln¹ jako�æ dostarczanych �cieków
na pierwszej studzience na przykanaliku, licz¹c od strony bu-
dynku (nieruchomo�ci).

§ 34. Spó³ka ma prawo:
1) kontrolowaæ prawid³owo�æ realizacji robót, zgodnie z

wydanymi przez ni¹ warunkami technicznymi,
2) wymagaæ przed ostatecznym uruchomieniem przy³¹czy

przez inwestora dokumentów stwierdzaj¹cych, i¿ obiekt zosta³
wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitar-
nego,

3) kontrolowaæ odprowadzane �cieki pod wzglêdem ich
zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi umowami i normami oraz sygnali-
zowaæ w³a�ciwym w³adzom o wszelkich zagro¿eniach spowo-
dowanych przez dostawcê �cieków na skutek przekroczenia tych
norm,

4) obci¹¿yæ dostawcê �cieków kosztami wykonanych przez
siebie kontroli i analiz, je¿eli zostanie stwierdzone nieprawid³o-
we eksploatowanie instalacji kanalizacyjnej lub urz¹dzeñ pod-
czyszczaj¹cych, a tak¿e, gdy �cieki odprowadzane do sieci kanali-
zacyjnej, przekraczaj¹ dopuszczalne warunki okre�lone umow¹,

5) zainstalowaæ u dostawcy na warunkach okre�lonych w
odrêbnej umowie urz¹dzenie pomiarowe do automatycznego
poboru prób �cieków w celu okre�lenia sk³adu i ilo�ci �cieków,

6) w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych za-
nieczyszczeñ zamieszczonych w za³¹czniku do umowy, naliczaæ
op³atê dodatkow¹ lub karê umown¹ na zasadach, okre�lonych
umow¹ stron, w razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczal-
nych zanieczyszczeñ �cieków zamieszczonych w za³¹czniku do
umowy,

7) odmówiæ odbioru �cieków przemys³owych, je¿eli wpro-
wadzenie ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej mo¿e spowodo-
waæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia pracowników Spó³ki b¹d�
zagro¿enia dzia³aniu systemu kanalizacyjnego,

8) niezale¿nie od kar okre�lonych w punktach poprzedza-
j¹cych, Spó³ka dochodziæ bêdzie na podstawie ogólnych przepi-
sów odszkodowania w przypadkach gdy:

a) odprowadzane przez zak³ad �cieki spowodowa³y bez-
po�rednie lub w mieszaninie z innymi �ciekami szkody gospodarcze
lub zak³ócenie procesu technologicznego w oczyszczalni,

b) odprowadzane przez zak³ad �cieki by³y przyczyn¹ na³o-
¿enia kar pieniê¿nych na Spó³kê przez organy administracji pañ-
stwowej, inspekcji sanitarnej lub poniesienia odszkodowania
na rzecz osób trzecich.

§ 35. Spó³ka jest zobowi¹zana do realizacji zadañ okre-
�lonych w Regulaminie pod warunkiem:

1) wykonywania przez dostawcê �cieków na swój w³asny
koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej
studzienki rewizyjnej na przykanaliku, licz¹c od strony budynku,
a w razie jej braku do granicy nieruchomo�ci,

2) powiadamiania Spó³ki o posiadanych w³asnych ujê-
ciach wody w celu umo¿liwienia prawid³owego obliczania na-
le¿no�ci za odbiór �cieków,
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3) wykonywania uszczelnieñ oraz zamontowanie na swój
koszt niezbêdnych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed cofniêciem
siê �cieków z sieci kanalizacyjnej,

4) wykorzystywania swojego przy³¹cza wy³¹cznie na u¿y-
tek w³asny chyba, ¿e zawarta umowa stanowi inaczej,

5) z chwil¹ pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej, likwidacjê
na swój koszt instalacji, za pomoc¹ której odprowadza³ �cieki
do szamba,

6) stosowania takich rozwi¹zañ technicznych, które umo¿-
liwiaj¹ bezpo�rednie po³¹czenie instalacji wodoci¹gowej z in-
stalacja kanalizacyjn¹.

§ 36. Ka¿de naruszenie zasad zawartych w § 38 poci¹ga
za sob¹ mo¿liwo�æ dochodzenia przez Spó³kê odszkodowania
na drodze postêpowania cywilnego oraz mo¿liwo�æ wypowie-
dzenia umowy, co powinno byæ poprzedzone stosownym ostrze-
¿eniem.

§ 37. Je¿eli istnieje zagro¿enie prawid³owego funkcjono-
wania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu
�cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne warunki okre�lone w
umowie, Spó³ka ma prawo nakazaæ zastosowanie niezbêdnych
urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, ewentualnie okre�liæ odrêbne
warunki odbioru �cieków, jak równie¿ dokonaæ natychmiasto-
wego zamkniêcia przy³¹cza i naliczaæ op³aty dodatkowe za prze-
kroczenie ³adunku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.

1. Odbiór �cieków bezodp³ywowych zbiorników (szamb)
nastêpuje na podstawie odrêbnych przepisów.

Rozdzia³ IX
Warunki techniczne odprowadzania �cieków

§ 38. Na pisemny wniosek, Spó³ka odp³atnie okre�li wa-
runki techniczne odbioru �cieków, wód opadowych i drena¿o-
wych.

§ 39. Wydaj¹c warunki techniczne, Spó³ka uwzglêdni obo-
wi¹zuj¹ce w tym zakresie normy oraz warunki formalno - praw-
ne i technologiczne, a w szczególno�ci:

1) w zakresie odbioru �cieków:
a) rzêdne przy³¹czenia i sposób w³¹czenia do kana³u g³ów-

nego,
b) materia³, z którego winny byæ wykonane przy³¹cza,
c) sposób po³¹czenia poszczególnych elementów,
d) spadki przewodu przy³¹cza kanalizacyjnego,
e) granice podzia³u odpowiedzialno�ci Odbiorcy i Przed-

siêbiorstwa,
f) warunki wykonania prób szczelno�ci,
g) warunki wykonania i odbioru robót zanikaj¹cych,
h) sposób zabezpieczenia instalacji przed zalaniem cofa-

j¹cymi siê wodami.

§ 40. W przypadku, gdy �cieki przekraczaj¹ dopuszczalne
warunki, Spó³ka ma prawo uzale¿niæ podpisanie umowy od ich
podczyszczania przez dostawcê �cieków lub zastrze¿enie w umo-
wie op³at dodatkowych.

§ 41. Odbiór �cieków w przypadku istniej¹cych przy³¹czy,
winien nast¹piæ maksymalnie w ci¹gu trzech dni od daty podpi-
sania umowy.

§ 42. W przypadku konieczno�ci wykonania nowego przy-
³¹cza, prace zwi¹zane z jego wykonaniem odbywaæ siê bêd¹ w

oparciu o wydane odp³atnie przez Spó³kê warunki techniczne
oraz na podstawie  zawartej umowy miêdzy Spó³k¹ a dostawc¹
�cieków o pod³¹czenie do sieci kanalizacyjnej i warunkach sfi-
nansowania budowy oraz ewentualnego przejêcia na maj¹-
tek Spó³ki po wybudowaniu.

1. W przypadku, gdy przy³¹cze nie stanowi w³asno�ci Spó³-
ki, za jego stan techniczny, eksploatacjê i konserwacjê odpo-
wiada w³a�ciciel. Czynno�ci te,  w tym równie¿ usuwanie awarii
przy³¹czy, na odrêbne zlecenie w³a�ciciela przy³¹cza, Spó³ka mo¿e
wykonaæ odp³atnie w terminie 3 - ch dni od chwili przyjêcia zle-
cenia i umownego ustalenia warunków jego realizacji.

Rozdzia³ X
Zasady zawierania i rozwi¹zywania umów z dostawc¹

�cieków

§ 43. Podpisanie umowy nastêpuje po uprzednim z³o¿e-
niu przez dostawce �cieków pisemnego wniosku i dope³nieniu
przez wnioskodawcê wszelkich powinno�ci wynikaj¹cych z udzie-
lonych warunków technicznych.

§ 44. Umowy mog¹ byæ zawierane z w³a�cicielem, a za
jego zgod¹ z administratorem lub pe³nomocnikiem dysponuj¹-
cym tytu³em prawnym do w³adania nieruchomo�ciami typu:

1) budynek jednorodzinny,
2) pozosta³e budynki mieszkalne - w tym wspólnoty miesz-

kaniowe,
3) obiekty u¿ytkowe,
4) grunty niezabudowane lub przewidziane do zabudowy.

§ 45. Miejscem odbioru �cieków przez Spó³kê (w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego miejscem pobrania rzeczy) jest pierw-
sza studzienka na przykanaliku, licz¹c od strony budynku, a w
razie jej braku - granice nieruchomo�ci.

§ 46. Umowy zawierane sa na czas nieokre�lony, z mo¿li-
wo�ci¹ wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymie-
siêcznego terminu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia, w
przypadkach okre�lonych umow¹.

§ 47. Po up³ywie terminu wypowiedzenia, Spó³ka zanie-
cha odbioru �cieków i mo¿e zastosowaæ �rodki techniczne unie-
mo¿liwiaj¹ce odbiór �cieków.

§ 48. W przypadku zmiany dostawcy �cieków nast¹pi wy-
ga�niêcie umowy z dotychczasowym dostawc¹. Odbiór od no-
wego dostawcy �cieków (nastêpcy prawnego) nastêpuje po
rozwi¹zaniu poprzedniej umowy i zawarciu nowej umowy.

§ 49. Korzystanie z urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez zawarcia
umowy, rodzi skutki odpowiedzialno�ci karnej i cywilnej.

§ 50. Integraln¹ czê�ci¹ umów z dostawc¹ �cieków wpro-
wadzaj¹cym �cieki przemys³owe, s¹ za³¹czniki dotycz¹ce wa-
runków, jakim powinny odpowiadaæ �cieki  wprowadzane do
sieci kanalizacyjnej oraz wysoko�ci op³at dodatkowych i kar za
przekroczenia w/w warunków.

§ 51. W przypadku uporczywego przekraczania warunków
okre�lonych w umowie oraz nie podejmowania przez dostawcê
�cieków dzia³añ poprawy jako�ci �cieków, spó³ce przys³uguje
prawo rozwi¹zania umowy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 102 - 7822 -            Poz. 1933

Rozdzia³ XI
Zasady rozliczania nale¿no�ci za odbiór �cieków

§ 52. Ilo�æ �cieków wprowadzonych do sieci kanalizacyj-
nej przez dostawcê, ustalana jest na podstawie odczytów urz¹-
dzenia pomiarowego, zamontowanego przez dostawcê �cieków
na przy³¹czu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku, na pod-
stawie ilo�ci wody pobieranej z sieci wodoci¹gowej i ujêæ w³a-
snych.

1. Ilo�æ �cieków w zak³adach produkcyjnych mo¿e byæ po-
mniejszona o rozliczenie ilo�ci wody bezpowrotnie zu¿ytej na cele
produkcyjne lub technologiczne. Ciê¿ar dowodu w tym zakresie
obci¹¿a zainteresowany zak³ad. Wielko�æ pomniejszenia okre-
�laj¹ strony w umowie. Dowodem mo¿e byæ bilans wodno - �cie-
kowy sporz¹dzony przez dostawcê �cieków i uzgodniony z od-
biorc¹ �cieków lub badania pomiarowe.

2. W ka¿dym przypadku, gdy odbiorcy wody zu¿ywaj¹ bez-
po�rednio z wyj¹tkiem pkt. 1 na cele np.: podlewania zieleni i
ogródków, budowa, to na pisemny wniosek odbiorcy wody rozli-
czenie ilo�ci �cieków nastêpuje na podstawie zainstalowanego
odrêbnego podlicznika. Warunki techniczne dla zabudowy tego
podlicznika wydaje Spó³ka na wniosek zainteresowanego.

§ 53.  Naliczanie nale¿no�ci za �cieki odbywa siê z zasto-
sowaniem obowi¹zuj¹cej op³aty w tym samym czasie, co rozli-
czenie nale¿no�ci za wodê.

§ 54. Fakturê VAT lub rachunek uproszczony za �cieki do-
stawca zobowi¹zany jest zap³aciæ zgodnie z umow¹, b¹d� w ter-
minie podanym na fakturze lub rachunku.

1. Zastosowanie maj¹ równie¿ zasady okre�lone w § 26.1
i  § 29.

2. Zw³oka w uregulowaniu nale¿no�ci poci¹ga za sob¹
naliczanie odsetek ustawowych.

§ 55. Je¿eli op³aty nie s¹ wnoszone przez dostawcê �cie-
ków w oznaczonym terminie, stosuje siê odpowiednio zasady
okre�lone w § 17 i § 29 Regulaminu.

§ 56. Op³aty dodatkowe:
Spó³ka mo¿e pobieraæ op³aty dodatkowe w nastêpuj¹cych

przypadkach:
- za �cieki komunalne wprowadzone bez zgody Spó³ki do

kanalizacji sanitarnej - równowarto�æ jak za 1.000 m3 �cieków,
- za �cieki przemys³owe wprowadzone do miejskiej sieci

kanalizacyjnej bez zgody Spó³ki - równowarto�æ jak za 5.000 m3

�cieków,
- za �cieki wprowadzone do kanalizacji deszczowej - rów-

nowarto�æ jak za 1.000 m3 �cieków,
- za �cieki deszczowe wprowadzone do kanalizacji sanitar-

nej - równowarto�æ jak za 1.000 m3 �cieków.

Rozdzia³ XII
Prawa dostawców �cieków

§ 57. Dostawca �cieków ma prawo:
1) domagaæ siê nieprzerwanego odbioru �cieków,
2) zg³aszaæ reklamacje dotycz¹ce wysoko�ci naliczonej

op³aty za �cieki,
3)  ¿¹daæ udostêpnienia danych i dokumentów, na pod-

stawie których okre�lono wysoko�æ op³at dodatkowych.

§ 58. Dostawca �cieków ma w szczególno�ci obowi¹-
zek:

1. Pod³¹czyæ na swój koszt budynek mieszkalny do miej-
skiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Spó³kê.

2. Utrzymywaæ we w³a�ciwym stanie technicznym sieæ
kanalizacyjn¹.

3. Zagospodarowaæ teren nad przy³¹czeniem kanaliza-
cyjnym w sposób umo¿liwiaj¹cy Spó³ce, w przypadku przeka-
zania przy³¹cza na stan Spó³ki, szybkie i bezkolizyjne usuniêcie
ewentualnej awarii na tym odcinku i wykluczaj¹ce powstawa-
nie dodatkowych szkód gospodarczych.

4. Dostarczaæ �cieki zgodnie z wydanym zapewnieniem
odbioru �cieków.

Pozosta³e obowi¹zki dostawcy �cieków okre�la umowa.

Rozdzia³ XIII
Przerwy i ograniczenia w ci¹g³o�ci �wiadczonych us³ug

kanalizacyjnych - przypadki szczególne

§ 59. Wyst¹pienie przerwy w odbiorze �cieków mo¿e mieæ
miejsce w nastêpuj¹cych przypadkach:

1) w zwi¹zku z wykonywaniem planowanych prac kon-
serwacyjnych i remontowych,

2) w zwi¹zku z konieczno�ci¹ usuwania awarii,
3) w przypadku wyst¹pienia si³y wy¿szej,
4) zaniku napiêcia elektrycznego uniemo¿liwiaj¹cego

pompowy odbiór �cieków,
5) konieczno�ci przeprowadzenia napraw urz¹dzeñ ka-

nalizacyjnych,
6) uszkodzenia instalacji gro¿¹cej niebezpieczeñstwem,
7) w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ.

Rozdzia³ XV
Postanowienia koñcowe

§ 60. Niniejszy Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia uchwa³y Rady Miejskiej, zatwierdza-
j¹cej Regulamin  w   Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.
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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 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371), Rada Miejska w G³ubczy-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la liczbê przeznaczonych do wydania w roku
2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówk¹, w ilo�ci 5.

1934

Uchwa³a Nr XI/163/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówk¹.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  G³ub-
czyc.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71 poz. 733), Rada Miej-
ska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W § 4 ust. 3 pkt. 2 cyfrê "6" zastêpuje siê cyfr¹ "12".

1935

Uchwa³a Nr XI/169/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia  30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/78/99 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. "a" art. 40 ust 2 pkt 3
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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/, art.
68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z pó�n. zm./, Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

1936

Uchwa³a Nr XII/70/03
Rady Gminy Izbicko

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Izbicko
 oraz ich wydzier¿awienia lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

§ 1. 1. Decyzje zwi¹zane z obrotem nieruchomo�ciami
podejmuje organ wykonawczy Gminy o ile przepisy obowi¹zuj¹-
cych ustaw, Statutu Gminy, b¹d� zapisy niniejszej uchwa³y, nie
stanowi¹ inaczej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹, sto-
suje siê przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami.
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§ 2. Nabywcy praw do nieruchomo�ci Gminy Izbicko uisz-
czaj¹, oprócz nale¿nej ceny za prawo do nieruchomo�ci, rów-
nie¿ koszty zwi¹zane z wycen¹ nieruchomo�ci i zawarciem umo-
wy notarialnej.

§ 3. 1. Decyzje w sprawach nabywania nieruchomo�ci do
zasobu, podejmuje organ wykonawczy Gminy.

2. Odp³atne nabycie nieruchomo�ci, której cena transak-
cyjna przekracza równowarto�æ 20 000 z³, wymaga zgody Rady
Gminy.

§ 4. Do zbycia przeznaczyæ mo¿na z gminnego zasobu
nieruchomo�ci:

1. Po zlikwidowanych, sprywatyzowanych lub zreorganizo-
wanych gminnych jednostkach organizacyjnych, je�li nierucho-
mo�ci te s¹ zbêdne dla realizacji celów statutowych innych
gminnych jednostek organizacyjnych lub osób prawnych.

2. Których zrzek³y siê gminne osoby prawne.
3. Stanowi¹ce lokale mieszkalne, gdy najem zosta³ za-

wi¹zany na czas nieoznaczony.
4. Inne wolne nieruchomo�ci gminne uznane za zbêdne

dla realizacji zadañ Gminy.

§ 5. 1. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nie-
ruchomo�ci stanowi¹cej mienie Gminy, nastêpuje w drodze
przetargu lub w drodze bezprzetargowej, wg zasad obowi¹zuj¹-
cych w ustawie o gospodarce nieruchomo�ciami.

2.  O formie przetargu decyduje organ wykonawczy Gminy.
3. Sprzeda¿ lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieru-

chomo�ci o warto�ci przekraczaj¹cej 20 000 z³, wymaga ka¿do-
razowo zgody Rady Gminy.

§ 6. Przyznaje pierwszeñstwo w nabywaniu lokali miesz-
kalnych, u¿ytkowych i gara¿y ich najemcom i dzier¿awcom , gdy
umowy zosta³y zawarte na czas nieoznaczony.

§ 7. Zwalnia z obowi¹zku zbywania w drodze przetargu:
a) nieruchomo�ci przeznaczonych pod budownictwo

mieszkaniowe, na realizacjê urz¹dzeñ  infrastruktury technicz-
nej lub innych celów publicznych, je¿eli cele te bêd¹ realizowa-
ne przez podmioty, dla których s¹ celami statutowymi i których
dochody przeznacza siê w ca³o�ci na dzia³alno�æ statutow¹,

b) nieruchomo�ci wydzier¿awionej na podstawie umowy
zawartej co najmniej na 10 lat, je¿eli nieruchomo�æ ta zosta³a
zabudowana na podstawie zezwolenia na budowê, a sprzeda¿
nastêpuje na rzecz dzier¿awcy.

§ 8. 1. Cen¹ nieruchomo�ci zbywanej w trybie bezprzetar-
gowym jest warto�æ tej nieruchomo�ci okre�lona przez rzeczo-
znawcê maj¹tkowego i przyjêta przez organ wykonawczy Gminy.

2. Cenê wywo³awcz¹ nieruchomo�ci zbywanej w pierw-
szym przetargu stanowi warto�æ tej nieruchomo�ci, okre�lona
przez rzeczoznawcê maj¹tkowego i przyjêta przez organ wyko-
nawczy Gminy.

3. Cen¹ wywo³awcz¹ w drugim przetargu jest cena usta-
lona wg zasad okre�lonych w pkt 2, pomniejszona nie wiêcej
ni¿ o 20%.

§ 9. Wyra¿a zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny ustalo-
nej przy zbywaniu nieruchomo�ci w trybie bezprzetargowym w
przypadku, gdy nieruchomo�æ zbywana jest:

a) pod budownictwo mieszkaniowe, na realizacjê urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych w
wysoko�ci 20 % ceny,

b) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadz¹
dzia³alno�æ charytatywn¹, opiekuñcz¹, kulturaln¹, lecznicz¹,

o�wiatow¹, naukowo - badawczo - rozwojow¹, wychowawcz¹
lub sportowo-turystyczn¹, na cele nie zwi¹zane z dzia³alno�ci¹
zarobkow¹, w wysoko�ci 50 % ceny,

c) na rzecz Skarbu Pañstwa albo na rzecz jednostek sa-
morz¹du terytorialnego, w wysoko�ci 20% ceny,

d) ko�cio³om i zwi¹zkom wyznaniowym, maj¹cym uregu-
lowane stosunki z pañstwem, na cele dzia³alno�ci sakralnej - w
wysoko�ci 50 % ceny.

§ 10. 1. Wyra¿a zgodê na udzielenie bonifikaty przy sprze-
da¿y lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym w wysoko-
�ci:

a) 20% ceny lokalu znajduj¹cego siê w budynku wielo-
mieszkaniowym w przypadku jednorazowej zap³aty ceny lokalu,

b) 15% ceny lokalu znajduj¹cego siê w budynku stano-
wi¹cym dom jednorodzinny w zabudowie bli�niaczej,

c) 10% ceny lokalu znajduj¹cego siê w budynku stano-
wi¹cym dom jednorodzinny, w przypadku jednorazowej zap³aty
ceny lokalu.

2. W przypadku jednoczesnej sprzeda¿y  wszystkich lokali
mieszkalnych, co oznacza, ¿e umowy kupna-sprzeda¿y zosta³y
zawarte równocze�nie , wyra¿a zgodê na podwy¿szenie bonifi-
katy, o której mowa w ust. 1, pkt a o 10%.

3. W razie zbiegu uprawnieñ do uzyskania bonifikat z ró¿-
nych tytu³ów, suma ich nie mo¿e przekroczyæ 30% ceny lokalu.

§ 11. 1. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych, na wniosek
nabywcy cena nieruchomo�ci zbywalnej w trybie bezprzetargo-
wym, mo¿e zostaæ roz³o¿ona na raty, nie d³u¿ej ni¿ na 5 lat.

2. Wierzytelno�æ Gminy z tytu³u roz³o¿enia na raty ceny
sprzeda¿y nieruchomo�ci, podlega zabezpieczeniu hipoteczne-
mu.

3. Ustala wielko�æ wp³aty pierwszej raty w wysoko�ci 20%
ceny nabycia nieruchomo�ci.

4. Roz³o¿ona na raty niesp³acona czê�æ ceny sprzeda¿y
nieruchomo�ci podlega oprocentowaniu, przy zastosowaniu
zmiennej stopy procentowej, równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 12. Sprzeda¿ lokalu nastêpuje jednocze�nie ze sprze-
da¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czê�ci
dzia³ki, zabudowanej budynkiem, w którym znajduje siê  zbywa-
ny lokal.

§ 13. Ustala, ¿e stawka procentowa pierwszej op³aty z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego wynosi 25% ceny nieruchomo-
�ci gruntowej.

§ 14. Upowa¿nia organ wykonawczy Gminy do ustalenia
formy zbywania nieruchomo�ci gruntowych.

§ 15. 1. Ustala, ¿e nabywca nieruchomo�ci pokrywa kosz-
ty zwi¹zane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej, osza-
cowaniem gruntu, lokalu lub budynku.

2. Rozpoczêcie czynno�ci zwi¹zanych z przygotowaniem
nieruchomo�ci do sprzeda¿y na wniosek najemcy lub dzier¿aw-
cy tej nieruchomo�ci mo¿e zostaæ uzale¿nione od wniesienia
zaliczki w wysoko�ci 500 z³ na pokrycie wydatków, o których mowa
w pkt 1.

3. W przypadku nabycia nieruchomo�ci, kwota, o której
mowa w pkt 2, zostanie w czê�ci jaka pozostanie po pokryciu
poniesionych wydatków zaliczona na poczet ceny sprzeda¿y.

W przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomo�ci, kwota o
której mowa w ustêpie 2,  zostanie zwrócona w czê�ci, jaka
pozostanie po pokryciu poniesionych wydatków.
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§ 16. Zobowi¹zuje organ wykonawczy Gminy do przedsta-
wienia Radzie Gminy pisemnego sprawozdania na ka¿dej se-
sji o sprzedanych, nabytych i obci¹¿onych nieruchomo�ciach
oraz o uzyskanych z tego tytu³u dochodach i poniesionych wy-
datkach.

§ 17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Izbicko.

§ 18. Traci moc uchwa³a Nr VIII/42/03 Rady Gminy w Izbic-
ku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a 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 Lewinie Brzeskim uchwala,
co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/264/2002   Rady Miejskiej  w  Le-
winie Brzeskim z dnia 13 wrze�nia 2002 r w sprawie zasad
nabywania, zbywania, obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych lub
najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata z pó�n. zm. w § 13  wprowadza
siê punkt "4 " o tre�ci :

"4. W przypadku przeznaczenia lokalu na siedzibê urzê-
dów administracji  publicznej,  ustalenie miesiêcznej stawki
czynszu najmu za 1 m2  odbywaæ siê bêdzie w drodze negocja-
cji."

1937

Uchwa³a Nr X/85/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 25 listopada 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê  w sprawie zasad nabywania , zbywania , obci¹¿ania nieruchomo�ci gruntowych oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata.

§ 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.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r.  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  153,  1217  i  Nr  214,  poz. 1806)   oraz     art.  26  ustawy
z  dnia  7  lipca  1994 r.  o  zagospodarowaniu      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  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  5  poz.  42,  Nr  113  poz.  984)   oraz  w  zwi¹zku  z  art.  85  ust. 2
ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i  zagospoda-
rowaniu  przestrzennym  (Dz. U. Nr  80  poz.  717 )- Rada  Gminy
£ubniany   uchwala, co nastêpuje:

§  1. Uchwala siê zmianê miejscowego  planu zagospo-
darowania  przestrzennego Gminy  £ubniany,  zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady Narodowej w  £ubnia-
nach z dnia 27 lutego 1984 r., zmienionego uchwa³¹  Nr VII/35/95
Rady Gminy  w  £ubnianach  z  dnia  23  czerwca  1995 r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego  Nr 9,  poz. 43)  oraz  pó�niejszymi zmianami
wprowadzonymi  do  tego  planu.

1938

Uchw³a Nr VIII / 46 / 03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 6 pa�dziernika  2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy £ubniany.

§  2. Przedmiotem zmiany planu s¹ tereny po³o¿one we
wsiach :

- Luboszyce,  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu :  nr  280/32  k.m. 3,
nr  498/36,  nr  504/36   k.m. 7,

- Biadacz,  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu:  nr  200/27,  nr  29
k.m.  2,

- Masów,  obejmuj¹ce dzia³kê  gruntu:  nr  163/6  k.m. 2.

§ 3. 1. Integraln¹  czê�ci¹   zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego   s¹  3  rysunki  planu,  wy-
konane  na  mapie    w  skali  1 : 2000. Rysunki   planu  przy
pomocy  graficznych oznaczeñ okre�laj¹   przeznaczenie  i  wa-
runki   przestrzennego zagospodarowania  terenów.

2.    Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regula-
cyjnych i  funkcjonalnych  planu ;

1) obowi¹zuj¹ce , którymi  okre�lone  zosta³y:
a) granice  terenów  objêtych   zmian¹   planu,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
d) nieprzekraczalne  linie  zabudowy,
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2)  pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny.
Dozwolone  jest  u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o  warunkach
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

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

liniami  rozgraniczaj¹cymi   obszar  o  okre�lonej funkcji  ozna-
czonej  odpowiednim  symbolem  u¿ytkowania,

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

3) zagospodarowaniu  tymczasowym -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  dopuszczalny       planem  sposób  u¿ytkowania  lub
zagospodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznacze-
nia  podstawowego,

4) urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia  /  naziemne  i
podziemne/    s³u¿¹ce  funkcji  dominuj¹cej,

5) drogach g³ównych,  lokalnych  gminnych,  dojazdo-
wych,  nale¿y  przez  to  rozumieæ  drogi  publiczne  realizowane
na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach  o  drogach  publicznych.

§ 5. Obszar objêty zmian¹    planu  otrzymuje   na  rysunku
zmiany  planu  odpowiednio  nowe symbole  i przeznaczenie
terenów :

MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,
MN-1 -   tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  na

których  wystêpuje  wysoki  poziom  wód gruntowych,
MN-2  -   tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  na

których  wystêpuje  konieczno�æ  ochrony przed  ha³asem,
M/U -  tereny  zabudowy  mieszkaniowo-us³ugowej
KD -  tereny  ulic  dojazdowych,  wewnêtrznych,
KL -  tereny  drogi  powiatowej  Nr  1765  (Biadacz -

Czarnow¹sy)  i  Nr  1725 (Chró�cice - Dobrzeñ Wielki -  Masów ),
KZ -  tereny  dróg  powiatowych  Nr  1703  (Opole-

£ubniany)  i  Nr  1728  (Luboszyce - Wêgry),
EE-2   -  tereny  urz¹dzeñ  elektroenergetycznych.

§ 6. 1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  MN,  MN-1i  MN-2,  s¹ nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:    projektowane  tereny

mieszkalnictwa  jednorodzinnego.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:
a)  budynki  gara¿owe  i  gospodarcze  oraz  miejsca

postojowe - zwi¹zane  z  funkcj¹  mieszkaniow¹  terenu,
b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c)  zieleñ  przydomowa ,  w  tym  ogrody.
Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu  pod  loka-

lizowanie   us³ug   nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszkaniowej
obszaru ( o  wielko�ci  do  20%  powierzchni  u¿ytkowej  budynku
mieszkalnego ).

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na  obszarze,  na  którym  wystêpuje  wysoki  poziom
wód  gruntowych   MN-1  zaleca  siê  realizacjê  budynków  bez
podpiwniczenia.

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na  obszarze,  na  którym  wystêpuje  konieczno�æ
ochrony  przed  ha³asem MN-2,  zaleca  siê  zastosowanie  pe³-
nego  ogrodzenia  i  zieleni  izolacyjnej  oraz   okien  o  odpowied-
niej  izolacyjno�ci   od  strony  drogi  powiatowej  Nr  1703.

Na  terenach  MN, MN-1  i  MN-2 zabrania  siê  lokalizowa-
nia  obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych    zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na  �rodowisko,  oraz  co  do  których  obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu  mo¿e  byæ  wymagany.

Dozwolone  jest  stosowanie  innych  podzia³ów  terenów
na  dzia³ki  ni¿  okre�la  rysunek  planu.  Podzia³  ten  powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie   ( w³a�ciwe  dla  zabudowy  wolno
stoj¹cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.
Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a)   budynki  mieszkalne  wolno stoj¹ce  dozwolone  bli�-

niacze,
b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic

okre�la    rysunek  zmiany  planu,
c) odleg³o�ci  zabudowy  od   urz¹dzeñ  liniowych   okre�la

rysunek  zmiany   planu,
d) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
e) budynki  bez  podpiwniczenia,
f) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i  ska-

l¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej;
uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

g) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  /  dopuszczal-
ne  wielospadowe / ,

h) mo¿liwo�æ   wykorzystania   poddasza  na  cele  miesz-
kaniowe,

i) ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospodar-
czych  na  zapleczu  dzia³ki z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania  bezpo-
�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do
budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

j) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  35%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹,  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

k) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

l) tereny dzia³ek   po³o¿onych  poni¿ej  poziomu  dróg  wy-
magaj¹   przystosowania   do celów  budowlanych   poprzez
podniesienie  / nasypanie / terenu,

m)  zasady  obs³ugi  komunikacyjnej  okre�la  rysunek
zmiany   planu .

2. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  MN/U s¹  nastêpuj¹ce:

1.    Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  odpowiednio,  za-

budowy  mieszkaniowej jednorodzinnej albo  zagrodowej  z us³u-
gami  lub  rzemios³em.

 Dozwolone  przeznaczenie  terenów  pod  zabudowê
mieszkaniow¹  albo  zagrodow¹  z  mo¿liwo�ci¹  realizacji obiek-
tów  i  zak³adów us³ugowo-wytwórczych,  które  nie  zak³óc¹
funkcji  mieszkaniowej  obszaru.

 Powierzchnia  u¿ytkowa  budynków  us³ugowo-produkcyj-
nych  nie  mo¿e  przekraczaæ 800m2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹-
ce: budynki  gospodarcze, gara¿e,  parkingi,  sieci  i  urz¹dzenia
infrastruktury  technicznej,  zieleñ urz¹dzona  izolacyjna.

Na  terenach  M/U zabrania  siê  lokalizowania  obiektów  i
urz¹dzeñ  us³ugowych      zaliczonych  do  kategorii przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko,  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia
raportu mo¿e byæ wymagany,  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

       Dozwolone  jest  wykonanie  innego  ni¿  okre�la  rysu-
nek  planu   podzia³u  terenów  na  dzia³ki. Podzia³ ten powinien
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zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp do  drogi  publicznej.  Mini-
malna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6,0m,  umo¿liwiaj¹c doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹dzeñ  in-
frastruktury  technicznej.

2.  Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a)  odleg³o�æ  linii  zabudowy; na  dzia³kach zabudowa-

nych  wyznacza  elewacja  frontowa  budynku mieszkalnego,  na
dzia³kach  dotychczas  niezabudowanych  o  ile  nie  okre�la
rysunek planu, nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  zabudowy  od
terenu  dróg  wynosi   6,0 m,

b)  dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji,

c)  architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy regional-
nej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

d)  dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe ),

e)  zezwala  siê  na usytuowanie  budynku  niemieszkalne-
go  bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub dobudowa-
nie  do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

f)  tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie przekraczaæ  65%  po-
wierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biologicz-
nie  czynn¹,  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

g)  ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie.

§ 7. Zasady  kszta³towania  terenów komunikacji  i  in-
frastruktury  technicznej.

1.   Warunki  kszta³towania  terenów komunikacji:
1)   Parametry  pasa  drogowego   kszta³towaæ  nale¿y  w

sposób  nastêpuj¹cy:
KD    -    ulice   lokalne  gminne:
a) szeroko�æ  w  liniach rozgraniczenia 10,0 m, jak okre�la

rysunek  planu,
b) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,
c) dwustronne chodniki  co  najmniej  1,60 m,
d)    na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy  D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii        rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m,

d) dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-
sami  jezdni,

KL   -  drogi  powiatowe  Nr  1765  i  Nr  1725:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  15,0 metrów,

okre�la  rysunek  planu,
b) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  lub D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m,

c) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,
d) dwustronne chodniki  co  najmniej  2,0m,
e) zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona,
KZ -drogi  powiatowe   Nr  1703  i  Nr  1728:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  20,0 m,
b) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,5 m,
c) dwustronne chodniki  co  najmniej  2,0 m,
d) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy  D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m.

Lokalizowanie  w  pasie  drogowym  dróg  powiatowych
urz¹dzeñ  i  obiektów  nie  zwi¹zanych  z  gospodark¹  drogow¹
lub  potrzebami  ruchu,  mo¿e  w  szczególnie  uzasadnionych
wypadkach  nast¹piæ  za  zezwoleniem  zarz¹dcy  drogi.

2.  Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury
technicznej:

1) Zaopatrzenie  w  wodê:

a) z  istniej¹cych  sieci   wodoci¹gowych  oraz  przez  rozbu-
dowê  sieci  rozdzielczej  na terenach  rozwojowych,

b)  trasy  projektowanych  sieci  powinny  przebiegaæ  w
liniach  rozgraniczaj¹cych  dróg  okre�lonych na rysunku zmiany
planu,  w  wyj¹tkowych  przypadkach  dozwolona  jest  lokalizacja
sieci  poza  liniami  rozgraniczaj¹cymi  dróg,  pod  warunkiem
zachowania   odleg³o�ci  okre�lonej  w  przepisach szczegól-
nych  od  linii  zabudowy  budynków istniej¹cych  oraz  projekto-
wanych,

c) odcinki   sieci  wykonaæ  nale¿y  o   przekrojach  zabez-
pieczaj¹cych    potrzeby przeciwpo¿arowe  oraz wyposa¿yæ  w
hydranty  przeciwpo¿arowe.

2) Odprowadzenie  �cieków  bytowych  i  komunalnych:
a)  �cieki  bytowe  i  komunalne  ze  wsi  Luboszyce  i

Biadacz  odprowadziæ  do  kanalizacji sanitarnej z przesy³em  do
oczyszczalni  �cieków  we  wsi  Czarnow¹sy,  natomiast  ze  wsi
Masów  do  oczyszczalni �cieków we wsi  Kotórz  Ma³y,

b)  trasy  projektowanych  kana³ów  sanitarnych  w  liniach
rozgraniczaj¹cych  ulic,  dopuszcza siê lokalizowanie w pasie
jezdni. W wyj¹tkowych przypadkach   wynikaj¹cych  z  potrzeb
technicznych, dopuszcza siê sytuowanie kana³ów na terenach
nieruchomo�ci, na   uzgodnionych  z  w³a�cicielem zasadach
dostêpno�ci   w  sytuacjach  awaryjnych.

 c) w okresie  przej�ciowym  na  terenach  oznaczonym
symbolami  MN  dozwolone  odprowadzenie do szczelnych  zbior-
ników wybieralnych,  lokalizowanych  na  terenie  dzia³ek budow-
lanych,  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  budowlanymi,

d)  zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzch-
niowych,  gruntowych  oraz  gruntu,

e)  zakaz  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  �cie-
ków  ( przydomowych).

3) Odprowadzenie  �cieków  opadowych:
a)  �cieki  opadowe  z  terenów    jezdni  dróg  istniej¹cych

i  projektowanych , powierzchni  utwardzonych, podjazdów,  miejsc
postojowych, parkingów, po  uprzednim  oczyszczeniu w  urz¹-
dzeniach  oczyszczaj¹cych, odprowadziæ  nale¿y do  systemu
odprowadzenia  wód  powierzchniowych  (rowów  i cieków ), na
warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu  wodno-prawnym,

b)  na  terenach  zabudowy  MN   dozwolone  jest  zagospo-
darowanie  �cieków  opadowych  w  obrêbie  dzia³ki.

4) Zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji. Mo¿liwo�æ
lokalizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  terenie dzia³ki  budow-
lanej.

5) Elektroenergetyka
W  planie  miejscowym   ustala  siê   :budowê nowej  stacji

transformatorowej  15/0,4 kV  s³upowej,   jak  przedstawia  rysu-
nek  zmiany  planu.

Dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce
ustalenia:

- sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,
prowadzona  wzd³u¿  pasa  drogowego  ulic;  zalecane  kablowa-
nie istniej¹cych  i  projektowanych  odcinków  sieci,  o�wietlenie
uliczne  instalowane  na  s³upach  wspólnie  z  sieci¹  n/n.

 Przebudowa  istniej¹cych  urz¹dzeñ  elektroenergetycz-
nych  w  razie  kolizji  z  przewidywanymi nowo powsta³ymi obiek-
tami - na koszt  i  staranie  inicjatora  zmian w   miejscowym
planie zagospodarowania  przestrzennego.

6) Telekomunikacja.
Docelowo, kanalizacj¹  kablow¹  prowadzon¹  w  liniach

rozgraniczenia  ulic .
7) Gospodarka  odpadami:
a)  odprowadzenie  nieczysto�ci  sta³ych  komunalnych,

do  kontenerów  i  ich  pó�niejsze usuwanie  na wysypisko
komunalne  na  warunkach  okre�lonych  przez  dysponenta
wysypiska,
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b)  sposób  postêpowania  z  odpadami (w tym medycznymi )
na  zasadach  okre�lonych  w przepisach o odpadach,  uwzglêdniaj¹c
w  miarê  mo¿liwo�ci  ich  minimalizacjê  i  segregacjê.

§ 8. Zasady  zagospodarowania  terenów  i  obiektów
podlegaj¹cych  ochronie.

1.    Ochrona  dóbr  kultury  i  krajobrazu  kulturowego:
Na  terenie  objêtym  zmian¹  planu  wszelkie  odkryte  w

trakcie  prac  ziemnych  przedmioty  zabytkowe,  oraz  obiekty
nieruchome  i  nawarstwienia  kulturowe,  podlegaj¹  ochronie
prawnej.   W  pobli¿u  terenu objêtego  zmian¹  planu we  wsi
Biadacz, zlokalizowane  jest  prawnie  chronione  stanowisko
archeologiczne  nr  5.  Wymagane  jest  uzgodnienie  dokumen-
tacji  projektowej  inwestycji  z  Opolskim  Wojewódzkim  Kon-
serwatorem  Zabytków.  Wszelkie  prace  ziemne  musz¹  byæ
wykonywane  pod  nadzorem  archeologicznym,  po  uprzednim
uzyskaniu  zezwolenia  konserwatorskiego.  Ratownicze  bada-
nia  archeologiczne  finansuje  inwestor.

2.    Ochrona  �rodowiska  przyrodniczego i zdrowia
ludzi  oraz  ochrona  przed  zagro¿eniami:

1) tereny  objête  planem  po³o¿one s¹ w granicach G³ów-
nego  Zbiornika  Wód  Podziemnych nr 335 -

Zbiornik  Krapkowice - Strzelce  Opolskie,  wymagaj¹cego
szczególnej  ochrony.  W  zwi¹zku  z  tym :

- zabrania siê stosowania rozwi¹zañ projektowych umo¿-
liwiaj¹cych wprowadzanie nie oczyszczonych  �cieków do wód
powierzchniowych, wód podziemnych i do gruntu,

- dopuszcza siê, do czasu zrealizowania sieci kanalizacji
sanitarnej, gromadzenie �cieków w szczelnych  zbiornikach
wybieralnych,

2) warstwê gleby (humusu), przed przyst¹pieniem do bu-
dowy, nale¿y zdj¹æ i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w zwi¹zku z
realizacj¹ budynków mieszkalnych na terenach objêtych pla-
nem, nale¿y wykorzystaæ do celów niwelacji  terenu w miejscu
ich powstania.

Dopuszcza siê równie¿ wykorzystanie mas ziemnych w
innym miejscu na terenie  Gminy -  wskazanym  przez  Wójta
Gminy £ubniany,

3) w trakcie prac budowlanych na dzia³ce nr 280/32 (Lu-
boszyce) nale¿y podj¹æ dzia³ania makroniwelacyjne zmierzaj¹-
ce do podniesienia powierzchni terenu w jej wschodniej czê�ci,
nara¿onej na podtapianie przy wysokim stanie wody w Chrz¹-
stawie (Jemielnicy),

4) zaleca siê wykorzystywanie, dla celów grzewczych, pa-
liw o niskiej zawarto�ci zwi¹zków siarki oraz py³u drobnego, ze
wzglêdu na cechy fizjograficzne terenu, sprzyjaj¹ce wystêpowa-
niu inwersji termicznych i koncentracji zanieczyszczeñ w strefie
przypowierzchniowej,

5) 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 terenów zabudowy chronio-
nej z mocy przepisów szczególnych, w tym:

dla  terenów  MN,  MN-1,  MN-2:
a) od  �róde³  komunikacji  drogowej:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A)
b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 45 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A).

W  przypadku  zmiany  aktualnie  obowi¹zuj¹cych  norm
akustycznych  w  zakresie  dopuszczalnych  poziomów  natê¿e-
nia  d�wiêku  ha³asu  zewnêtrznego,  na  podstawie  których

ustalono  warto�ci  okre�lone  w  pkt  a)  i b)   -  obowi¹zywaæ
bêd¹  warto�ci  ustanowione  prawem  powszechnym,

6) dla dotrzymania norm akustycznych w pomieszczeniach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi [pomieszczenia mieszkal-
ne], na terenach oznaczonych symbolem MN  i  M/U (Luboszyce
dzia³ka nr 280/32 i  Masów  dzia³ka  nr  163/6), nale¿y stosowaæ
okna o izolacyjno�ci akustycznej w³a�ciwej nie mniejszej jak 40 dB
dla minimalizacji uci¹¿liwego oddzia³ywania ruchu komunika-
cyjnego z dróg Opole-£ubniany.

§ 9. Na  terenach   w  granicach   zmiany  planu  ustala  siê:
1. Granice  nowych  podzia³ów   oznaczone  na  rysunku

zmiany  planu  stanowi¹cym  za³¹cznik    do  niniejszej  uchwa³y,
okre�lone   jako  orientacyjne,   nie  s¹  �ci�le  obowi¹zuj¹ce,
dopuszcza  siê  ich  zmianê  z  zastrze¿eniem  zachowania
szeroko�ci  frontu  dzia³ki  budowlanej,  mierzonej  w  linii  zabu-
dowy,  pozwalaj¹cej  na  prawid³owe  jej  zagospodarowanie.
Inny  ni¿  na  rysunku  planu  podzia³  nieruchomo�ci  powinien
uwzglêdniaæ  zasadê  dostêpno�ci   wyznaczonych  dzia³ek  do
komunikacji  i  uzbrojenia  oraz  mo¿liwo�æ  wykonania  innych
ustaleñ   wynikaj¹cych  z  uchwa³y  oraz  przepisów  szczegól-
nych.

2. Tereny,  dla  których  plan  miejscowy  ustala  inne  od
dotychczasowego  przeznaczenie,  mog¹  byæ  wykorzystywane
w  sposób  dotychczasowy  do  czasu  ich  zagospodarowania
zgodnego  z  planem,  o  ile  ich  u¿ytkowanie  nie powoduje
przekroczenia  dopuszczalnych  norm  emisji  do  �rodowiska  w
zakresie  zanieczyszczenia  powietrza  , gleby, wody  i  ha³asu  lub
nie  stanowi  ograniczenia  zagospodarowania  zgodnego  z
planem  na  terenach  s¹siednich.

§ 10. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniej-
szego   planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i
norm.

§ 11. Dla  terenów  objêtych  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie  z  art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym ,    ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  nalicza-
niu  op³aty  w  zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci  -
nastêpuj¹cej  wysoko�ci :

1)  tereny  projektowanej  zabudowy  MN, MN/U -    25,0  %,
2)  tereny  projektowanej  komunikacji           -      0 %.
Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na  terenach

okre�lonych  niniejsz¹  zmian¹ planu,   Wójt  Gminy   £ubniany
pobierze  jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienio-
nym  poziomie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo�ci.

§ 12. Trac¹  moc  obowi¹zuj¹c¹   ustalenia   miejscowego
planu   zagospodarowania  przestrzennego   Gminy  £ubniany,
zatwierdzonego  uchwa³¹  Nr  XXVII/96/84  Gminnej  Rady  Na-
rodowej   w  £ubnianach  z  dnia  27  lutego  1984 r.,  zmienionego
uchwa³¹  Nr  VII / 35 / 95  Rady  Gminy  w  £ubnianach  z  dnia
23  czerwca  1995 r.  oraz   pó�niejszymi  zmianami  wprowadzonymi
do  tego  planu ,  dla  terenu  bêd¹cego  przedmiotem  niniejszej
uchwa³y.

§ 13. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi   Gminy
£ubniany.

§ 14. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
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Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z
2000r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, poz. 721 i poz.
717) - Rada Miasta Opola postanawia, co nastêpuje:

§ 1. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty od usta-
lonej ceny sprzeda¿y prawa     w³asno�ci nieruchomo�ci grunto-
wych sprzedawanych:

1)   pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz jej u¿ytkow-
nika wieczystego,

2) spó³dzielniom mieszkaniowym w zwi¹zku z ustanowie-
niem na rzecz cz³onków   spó³dzielni odrêbnej w³asno�ci lokali
lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asno�ci lokali
lub domów jednorodzinnych,

w wysoko�ci 2% ustalonej ceny za ka¿dy wykorzystany rok
u¿ytkowania wieczystego, nie wiêcej jednak ni¿ 80% ustalonej
ceny za sprzeda¿ prawa w³asno�ci nieruchomo�ci gruntowej.

1939

Uchwa³a Nr XX/178/03
Rady Miasta Opola

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty u¿ytkownikom wieczystym przy zbywaniu na  ich rzecz prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

2. Wyra¿a siê  zgodê na udzielenie dalszej bonifikaty w
wysoko�ci 60% od ustalonej na   podstawie zasad okre�lonych
w ust. 1 ceny sprzeda¿y prawa w³asno�ci nieruchomo�ci grun-
towej.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XII/83/03 Rady Miasta Opola z
dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty u¿yt-
kownikom wieczystym przy zbywaniu na ich  rzecz prawa w³a-
sno�ci nieruchomo�ci gruntowych wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe i okre�lenia stawek umownych oprocentowa-
nia rat.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069)
- Rada Miasta Opola uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr XX/185/03
Rady Miasta Opola

z dnia 20 listopada 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy.

§ 1. W uchwale Nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opola z dnia
18 pa�dziernika 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wcho-
dz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy skre�la siê §10.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Opola.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Ciecierski
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Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 1 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/, Rada Gminy Paw³o-
wiczki uchwala:

§   1. Statut Gminy Paw³owiczki, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§   2. Traci moc uchwa³a Nr 87/XIII/96 Rady Gminy Paw³o-
wiczki z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Paw³owiczki, zmieniona uchwa³ami Nr 155/XXVII/97 z dnia
19 czerwca 1997 r., Nr 47/VI/99 z dnia 31 marca 1999 r., Nr 131/
XV/2000 z dnia 6 kwietnia 2000 r., Nr 149/XVIII/2000 z dnia
31 maja 2000r.,Nr 196/XXV/2001 z dnia 22 lutego 2001r.,
Nr 224/XXIX/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. i Nr 239/XXXI/2001
z dnia 25 pa�dziernika 2001 r.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Paw³owiczki

Jerzy Treffon

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 29/IX/03

Rady Gminy  Paw³owiczki
z dnia  24 czerwca 2003 r.

STATUT    GMINY

Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA   OGÓLNE

§ 1. 1. Gmina Paw³owiczki, zwana dalej "GMIN¥", jest
podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, po-
wo³an¹ do organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.

2. Gmina po³o¿ona jest w powiecie kêdzierzyñsko - koziel-
skim, województwie  opolskim i obejmuje obszar 153 km2.

3. Granice Gminy zaznaczone s¹ na mapie pogl¹dowej,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do   Statutu.

4. Siedzib¹ w³adz Gminy jest wie� Paw³owiczki.
5   Herbem Gminy jest wizerunek postaci �wiêtego Bryk-

sjusza,  umieszczony  w ozdobnym obramieniu  w barwie z³ota
w kartuszu zdobionym z³otymi k³osami   /¿yta/ na  szczycie.

6. Wzór herbu Gminy stanowi za³¹cznik nr 2 do Statutu.
7. Barwami Gminy jest 5 kolorów : ciemna /ciep³a/  zieleñ,

srebrny b³êkit, z³oty   i ciemna czerwieñ.
8. Flag¹ Gminy jest prostok¹tny p³at tkaniny obejmuj¹cy w

uk³adzie poziomym 5 barw wynikaj¹cych z herbu Gminy. �rod-
kiem flagi biegnie pas b³êkitu o szeroko�ci    materia³u 3a, poni-
¿ej biegnie w¹ski pas barwy srebra o szeroko�ci 1a, do³em
biegnie   pas  barwy ciemnej ciep³ej zieleni o szeroko�ci 3a.
Gór¹ nad pasem b³êkitu  biegnie    pas z³ota   o szeroko�ci 1a.
Ponad nim, zamykaj¹c gór¹ flagê, biegnie pas ciemnej  czerwieni.
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Uchwa³a  Nr 29 / IX / 03
Rady Gminy Paw³owiczki

z  dnia  24  czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Paw³owiczki.

9. Przy umieszczaniu barw Gminy w uk³adzie pionowym
chor¹gwi, d³ugo�æ winna byæ  dostosowana do d³ugo�ci masz-
tu. Zieleñ winna byæ po stronie prawej i zawsze przy drzewcu
masztu.

10. Wzór flagi Gminy stanowi za³¹cznik nr 3 do Statutu.

§ 2. 1. Pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy jest metalowa, t³oczona
pieczêæ zawieraj¹ca po�rodku  god³o pañstwowe i z napisem w
otoku:  �Urz¹d Gminy w Paw³owiczkch".

2. Pieczêci¹  jest tak¿e pieczêæ metalowa zawieraj¹ca
po�rodku herb   Gminy.

3. Pieczêci, o których mowa w ust. 2, u¿ywa siê na drukach
zaproszeñ wysy³anych    przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy
Paw³owiczki, Wójta, Kierownika USC, dyplomach i podziêkowa-
niach.

Rozdzia³ II
JEDNOSTKI  POMOCNICZE  GMINY

§ 3. 1. Utworzenie jednostki pomocniczej nastêpuje w dro-
dze uchwa³y Rady Gminy   Paw³owiczki, poprzedzonej nastêpu-
j¹cym postêpowaniem:

1) inicjatywa utworzenia jednostki pomocniczej nale¿y do
10 mieszkañców    obszaru, który ta jednostka ma obejmowaæ
lub organów Gminy,

2) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
Gminy w uzgodnieniu    z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) po uzgodnieniu, o którym mowa w pkt. 2, Wójt przepro-
wadza konsultacje   z mieszkañcami poprzez zasiêgniêcie opi-
nii organu uchwa³odawczego   jednostki pomocniczej,

4) dopuszcza siê mo¿liwo�æ konsultacji spo³ecznej po-
przez zbieranie podpisów  mieszkañców na listach imiennych,

5) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien- w
miarê mo¿liwo�ci   uwzglêdniæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi   spo³eczne.

§ 4. Rada Gminy niezw³ocznie po utworzeniu jednostki
pomocniczej uchwala jej statut,  w którym okre�la granice, orga-
nizacjê, ustrój i tryb pracy jednostki pomocniczej.

§ 5. Do ³¹czenia, podzia³u oraz znoszenia jednostek po-
mocniczych stosuje siê odpowiednio przepisy Statutu dotycz¹-
ce jej tworzenia.

§ 6. 1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami  wydzielonymi do ich dyspozycji w bu-
d¿ecie Gminy, przeznaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ ujê-
tych w ich planach finansowych.

3. Plany finansowe, o których mowa w ust. 2, jednostki
pomocnicze sk³adaj¹ do 15 pa�dziernika ka¿dego roku kalen-
darzowego.

4. Rada mo¿e uchwaliæ za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej,
okre�laj¹c wydatki   jednostek pomocniczych w uk³adzie dzia-
³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
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5. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa  w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do  bud¿etu Gminy.

6. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków   bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty
ujêtej w uchwale, okre�laj¹cej wydatki    jednostki pomocniczej.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 2-6, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia   woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

§ 7. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy okre�la za-
³¹cznik nr 4 do Statutu.

Rozdzia³ III
ZAKRES DZIA£ANIA  I ZADANIA  GMINY

§ 8. 1. Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lo-
kalnym nie zastrze¿one ustawami na  rzecz innych podmiotów.

2. W celu zaspakajania zbiorowych potrzeb jej mieszkañ-
ców Gmina realizuje zadania   w³asne, zlecone z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej oraz zadania przejête od   administracji rz¹do-
wej i samorz¹dowej w drodze porozumienia.

3. Gmina realizuje swoje zadania poprzez:
1) dzia³alno�æ swoich organów i jednostek pomocniczych,
2) dzia³alno�æ gminnych jednostek organizacyjnych,
3) dzia³alno�æ innych jednostek komunalnych,
4) wspó³dzia³ania miêdzykomunalne,
5) dzia³alno�æ innych osób fizycznych i prawnych, krajo-

wych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umów i
porozumieñ.

§ 9. 1. Jednostki organizacyjne  gospodaruj¹ czê�ci¹
maj¹tku Gminy, wyodrêbnion¹ funkcjonalnie i s³u¿¹c¹ zaspoka-
janiu potrzeb wspólnoty samorz¹dowej.

§ 10. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych  gospo-
daruj¹cych mieniem Gminy   zawiera za³¹cznik nr 5 do Statutu
Gminy.

Rozdzia³ IV
W£ADZE GMINY

§ 11. 1. Organami Gminy s¹ :

1) Rada Gminy,

2) Wójt.

2. Organy Gminy wykonuj¹ swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Gminy oraz   jednostek organizacyjnych.

§ 12. Szczegó³owe zasady dotycz¹ce organizacji i dzia³a-
nia Rady okre�la Regulamin Pracy Rady, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 6 do Statutu Gminy.

§ 13. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ Rada
powo³uje sta³e i dora�ne komisje.

2. Komisje dzia³aj¹ w sk³adzie 7 cz³onków.

3. Ka¿dy radny ma obowi¹zek uczestniczenia w pracach
co najmniej jednej komisji, nie wiêcej jednak ni¿ w dwóch komi-
sjach.

4. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach oraz poprzez kon-
trole badaj¹c na miejscu poszczególne sprawy.

5. Posiedzenia komisji zwo³uje przewodnicz¹cy komisji  i
ustala ich porz¹dek.

6. Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie
rzadziej jednak ni¿ raz na kwarta³.

§ 14. 1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y w szczególno�ci:

1) sta³a praca merytoryczna w zakresie spraw, dla których
komisje zosta³y   powo³ane,

2) kontrola dzia³alno�ci Wójta i jednostek organizacyjnych
Gminy pod  wzglêdem ich zgodno�ci dzia³ania z uchwa³ami Rady
w zakresie w³a�ciwo�ci   poszczególnych komisji,

3) kontrola realizacji uchwa³,

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komi-
sji przez Radê, Wójta  lub cz³onków komisji,

5) opiniowanie projektów uchwa³ i innych materia³ów wno-
szonych pod obrady   sesji,

 6) badanie terminowo�ci za³atwiania prze Wójta i jed-
nostki organizacyjne Gminy skarg mieszkañców w zakresie w³a-
�ciwo�ci komisji,

7) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi zajmu-
j¹cymi siê sprawami nale¿¹cymi do zakresu dzia³ania komisji,

8) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ oraz przy-
gotowywanie projektów  uchwa³ w zakresie spraw, do których
komisja zosta³a powo³ana.

2. Komisje dzia³aj¹ w imieniu Rady i w zakresie przez ni¹
okre�lonym.

 3. Szczegó³owy zakres dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych zawiera Regulamin  Pracy Rady, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 6 do Statutu Gminy.

4. Zadania i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okre�la jej Re-
gulamin, stanowi¹cy   za³¹cznik nr 7 do Statutu Gminy.

§ 15.  Do zadañ Wójta nale¿y w szczególno�ci:
   1) reprezentowanie Gminy na zewn¹trz,
   2) kierowanie prac¹ Urzêdu Gminy,
   3) wykonywanie funkcji zwierzchnika s³u¿bowego w sto-

sunku do kierowników   jednostek organizacyjnych Gminy,
   4) wykonywanie funkcji Szefa Obrony Cywilnej,
5) rozstrzyganie w indywidualnych sprawach z zakresu

administracji publicznej,
6) wykonywanie uchwa³ Rady.

Rozdzia³ V
 ZASADY  DOSTÊPU  I  KOPRZYSTANIA   PRZEZ   OBYWA-

TELI   Z  DOKUMENTÓW   WYNIKAJ¥CYCH  Z  WYKONYWANIA
ZADAÑ   PUBLiCZNYCH  PRZEZ  ORGANY  GMINY

§ 16. Za udostêpnienie obywatelom dokumentów wyni-
kaj¹cych z wykonywania zadañ publicznych przez Radê Gminy,
w tym protoko³u z posiedzeñ Rady i Komisji Rady, odpowiada
Wójt.
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§ 17. 1. Wniosek o udostêpnienie dokumentu, o którym
mowa w § 15, obywatel, zwany dalej    "wnioskodawc¹", sk³ada
na pi�mie do Wójta, okre�laj¹c rodzaj dokumentu i sprawê,
której dotyczy.

2. W przypadku powstania przyczyny, która uniemo¿liwia
z³o¿enie przez   wnioskodawcê wniosku na pi�mie, mo¿liwe
jest z³o¿enie wniosku ustnie do  protoko³u.

§ 18. Je¿eli wniosek o udostêpnienie dokumentu, o któ-
rym mowa w § 16, sformu³owany jest w sposób uniemo¿liwia-
j¹cy identyfikacjê dokumentu, Wójt wyznacza na pi�mie termin
do uzupe³nienia wniosku. Po bezskutecznym up³ywie tego ter-
minu, wniosek pozostawia siê bez realizacji.

§ 19. 1. Wójt ustala datê oraz miejsce udostêpnienia do-
kumentu, o czym pisemnie lub    telefonicznie powiadamia wnio-
skodawcê, nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia  otrzymania
wniosku.

2. Na uzasadnion¹ pro�bê wnioskodawcy, Wójt ustala
inn¹ datê udostêpnienia   dokumentu, dogodn¹ dla wniosko-
dawcy.

3. Dokument winien byæ udostêpniony bez zbêdnej zw³o-
ki, nie pó�niej jednak ni¿   w ci¹gu 30 dni od zg³oszenia wniosku.

§ 20. 1. Wójt odmówi udostêpnienia dokumentu lub jego
fragmentów, je¿eli zawieraj¹ one informacje chronione przed
ujawnieniem na podstawie ustaw.

2. Odmowa udostêpnienia, o której mowa w ust. 1, nastê-
puje na pi�mie z podaniem  przepisu praw stanowi¹cego pod-
stawê odmowy, w ci¹gu 14 dni od dnia z³o¿enia   wniosku.

§ 21. 1. Je¿eli jest mo¿liwe oddzielenie fragmentów doku-
mentu podlegaj¹cych wy³¹czeniu z udostêpnienia z przyczyn, o
których mowa w § 19 ust. 1, udostêpnia siê pozosta³¹ czê�æ
dokumentu.

2. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1, zamiast orygina³u
mo¿e byæ udostêpniona   kserokopia wykonana z pominiêciem
fragmentów objêtych ochron¹.

§ 22. Dokumenty s¹ udostêpniane w obecno�ci pracow-
nika Urzêdu , w komórce organizacyjnej Urzêdu lub w innym
miejscu wskazanym przez Wójta.

§ 23. Obywatel mo¿e sporz¹dziæ notatki i wypisy z udo-
stêpnionych dokumentów.

§ 24. 1. Udostêpnianie dokumentów nie obejmuje spo-
rz¹dzania i wydawania kserokopii,   b¹d� odpisów udostêpnio-
nych dokumentów.

2. Udostêpnianie dokumentów poza miejscem udostêp-
nienia, o którym mowa w § 21,  jest zabronione.

§ 25. Udostêpnianie dokumentów obywatelom jest bez-
p³atne

Rozdzia³  VI
PRAWA I  OBOWI¥ZKI  RADNEGO

§ 26. W celu usprawnienia swojej pracy radni mog¹ two-
rzyæ kluby radnych, dzia³aj¹ce wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

1) kluby ³¹cz¹ radnych o wspólnych celach dzia³ania,

2) klub tworzy co najmniej 5 radnych,

3) radny mo¿e nale¿eæ tylko do jednego klubu,

4) powstanie klubu nastêpuje z chwil¹ dorêczenia Prze-
wodnicz¹cemu Rady powiadomienia wraz z list¹ cz³onków klu-
bu i o�wiadczeniami o ich przynale¿no�ci do klubu,

5) kluby podlegaj¹ wpisowi do rejestru klubów radnych,
prowadzonego przez Przewodnicz¹cego Rady,

6) klubom s³u¿y prawo inicjatywy uchwa³odawczej oraz
prawo wypowiadania siê we wszystkich sprawach rozpatrywa-
nych przez Radê    za po�rednictwem swoich przedstawicieli,

7) przewodnicz¹cy klubu reprezentuje klub na zewn¹trz,

8) dzia³alno�æ klubu nie mo¿e ograniczaæ uprawnieñ po-
szczególnych radnych zagwarantowanych w ustawach i niniej-
szym Statucie.

Rozdzia³ VII
MIENIE  KOMUNALNE   I GOSPODARKA  GMINY

§ 27. 1. Mieniem komunalnym jest w³asno�æ i inne prawa
maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy.

2. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym okre-
�la ustawa o samorz¹dzie gminnym.

3. Organizacyjno - prawn¹ formê jednostki organizacyjnej
Gminy gospodaruj¹cej mieniem Gminy okre�laj¹ odrêbne
uchwa³y Rady Gminy.

4. Rada Gminy odrêbn¹ uchwa³¹ okre�la zasady przeka-
zywania do korzystania jednostkom pomocniczym Gminy sk³ad-
niki mienia komunalnego, którym jednostki te zarz¹dzaj¹ oraz
rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego mienia w zakresie  i na zasa-
dach szczegó³owo okre�lonych w statutach tych jednostek.

§ 28. Zasady gospodarki finansowej Gminy okre�la usta-
wa o samorz¹dzie gminnym oraz ustawa o finansach publicz-
nych.

Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA   KOÑCOWE

§ 29. Dokonywanie zmian w Statucie Gminy odbywa siê w
trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 4
do Statutu Gminy Paw³owiczki

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY PAW£OWICZKI

1. So³ectwo Paw³owiczki
2. So³ectwo Ostro¿nica
3. So³ectwo Przedborowice
4. So³ectwo Dobieszów
5. So³ectwo Dobros³awice
6. So³ectwo Maciowakrze
7. So³ectwo Chrósty
8. So³ectwo Radoszowy
9. So³ectwo Milice
10. So³ectwo Jakubowice
11. So³ectwo Grudynia Ma³a
12. So³ectwo Grudynia Wielka
13. So³ectwo Ucieszków
14. So³ectwo Go�ciêcin
15. So³ectwo Karchów
16. So³ectwo Ligota Wielka
17. So³ectwo Borzys³awice
18. So³ectwo Kózki
19. So³ectwo Urbanowice
20. So³ectwo Mierzêcin
21. So³ectwo Trawniki
22. So³ectwo Naczês³awice
23. So³ectwo Grodzisko.

Za³¹cznik nr 5
do Statutu Gminy Paw³owiczki

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY PAW£OWICZKI

1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Paw³owiczkach
2. Przedszkole Publiczne w Paw³owiczkach
3. Przedszkole Publiczne w Ostro¿nicy
4. Przedszkole Publiczne w Grudyni Wielkiej
5. Gminny Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³ w

Paw³owiczkach
6. Publiczna Szko³a Podstawowa w Paw³owiczkach
7. Publiczna Szko³a Podstawowa w Ostro¿nicy
8. Publiczna Szko³a Podstawowa w Grudyni Wielkiej
9. Publiczna Szko³a Podstawowa w Maciowakrzu
10. Publiczna Szko³a Podstawowa w Go�ciêcinie
11. Publiczna Szko³a Podstawowa w Naczês³awicach
12. Publiczne Gimnazjum w Paw³owiczkach
13. Publiczne Gimnazjum w Go�ciêcinie
14. Gminna Biblioteka Publiczna w Paw³owiczkach.

Za³¹cznik nr 6
do Statutu Gminy Paw³owiczki

REGULAMIN  PRACY  RADY  GMINY  PAW£OWICZKI

Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. Regulamin okre�la szczegó³owe zasady dotycz¹ce
organizacji i trybu dzia³ania Rady Gminy Paw³owiczki, w szcze-
gólno�ci tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwa³
oraz wspó³dzia³ania i sprawowania nadzoru nad jednostkami
organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy.

§ 2. 1. Rada Gminy jest organem kontrolnym Gminy.
2. Rada  kontroluje  dzia³alno�æ Wójta, który to sk³ada jej

sprawozdania ze swej dzia³alno�ci.

Rozdzia³ II
SESJE    RADY
Zasady ogólne

§ 3. Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w dro-
dze uchwa³ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania
Rady, okre�lone ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym oraz   w in-
nych ustawach i przepisach wykonawczych.

§ 4. 1. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych zgodnie z
planem pracy,  oraz na sesjach nie  przewidzianych w planie
pracy, a zwo³ywanych w trybie nadzwyczajnym.

2. Sesje w trybie nadzwyczajnym zwo³ywane s¹ na zasa-
dach okre�lonych w ustawie  o samorz¹dzie gminnym.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub wyznaczony
przez niego wiceprzewodnicz¹cy.

4. Sesja Rady odbywa siê zwyczajowo podczas jednego
posiedzenia. Je¿eli zachodzi   konieczno�æ kontynuacji obrad,
rozpatrywanie spraw mo¿e byæ prze³o¿one na nastêpne  posie-
dzenie.

5. Plan pracy przygotowuje Przewodnicz¹cy, przy wspó³-
udziale Wiceprzewodnicz¹cego   oraz przewodnicz¹cych sta³ych
komisji Rady i przedstawia Radzie do zatwierdzenia na   ostat-
niej sesji w roku. Plan posiedzeñ powinien okre�laæ podstawo-
we tematy obrad,      przewidywane przedsiêwziêcia, zadania dla
Wójta, komisji oraz jednostek   organizacyjnych Gminy.

6. Rada mo¿e dokonywaæ w ci¹gu roku zmian i uzupe³-
nieñ w rocznym planie pracy.

§ 5. 1. Sesje w trybie nadzwyczajnym zwo³uje Przewodni-
cz¹cy Rady na wniosek Wójta lub    co najmniej1/4 ustawowego
sk³adu Rady. Przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê    w
ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku dla rozpatrzenia i rozstrzy-
gniêcia spraw  szczególnie wa¿nych i pilnych.

2. Wniosek o zwo³anie sesji w trybie nadzwyczajnym
uprawniony sk³ada na pi�mie,   podaj¹c proponowany porz¹-
dek obrad wraz z projektami ewentualnych uchwa³.

3. Sesja nadzwyczajna obraduje wy³¹cznie nad sprawa-
mi, dla których zosta³a zwo³ana.

§ 6. Wspólne sesje z radami innych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego,   w szczególno�ci dla roz-
patrzenia  i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du    terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni   wiceprzewodnicz¹cy zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

4. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zaintere-
sowane jednostki samorz¹du   terytorialnego,  chyba, ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

5. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym, przed przyst¹pieniem do
obrad.

PRZYGOTOWANIE  SESJI

§ 7. 1. Porz¹dek obrad, miejsce, termin oraz godzinê roz-
poczêcia sesji ustala Przewodnicz¹cy   w porozumieniu z Wój-
tem.
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2. Przygotowanie materia³ów na sesjê Rady, jak równie¿
obs³ugê organizacyjno-techniczn¹  zapewnia Wójt.

§ 8. 1. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia siê
radnych co najmniej 7 dni przed  ustalonym terminem obrad.

2. W zawiadomieniu o sesji podaje siê miejsce, dzieñ,
godzinê rozpoczêcia posiedzenia   oraz  porz¹dek obrad.

3. Na sesje zaprasza siê w razie potrzeby kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy,    przewodnicz¹cych organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy oraz    w miarê
potrzeby inne osoby.

4. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1,
Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê    o odroczeniu sesji i zobowi¹zaæ
Przewodnicz¹cego do zwo³ania sesji w innym terminie.

Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez rad-
nego lub komisjê tylko  bezpo�rednio po otwarciu obrad przez
Przewodnicz¹cego.

§ 9. Warunki organizacyjne niezbêdne dla prawid³owej
pracy Rady na sesji, w tym zw³aszcza miejsca, w którym tocz¹
siê obrady oraz bezpieczeñstwo radnych i innych osób uczestni-
cz¹cych w sesji zapewnia Wójt.

ZASADY   OBRADOWANIA

§ 10. Obrady sesji prowadzi Przewodnicz¹cy Rady, w razie
jego  nieobecno�ci  Wiceprzewodnicz¹cy.

§ 11. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y:

   �otwieram sesjê Rady Gminy Paw³owiczki".
2. Po otwarciu sesji, Przewodnicz¹cy na podstawie listy

obecno�ci stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza
nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

3. W protokole odnotowuje siê przyczyny, dla których sesja
nie odby³a siê.

4. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad, Przewodnicz¹-
cy Rady przedstawia porz¹dek   obrad.

5. Z wnioskiem o uzupe³nienie , b¹d� zmianê porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny,  Przewodnicz¹cy Rady w imieniu
w³asnym, b¹d� Wójt.

§ 12. W przypadku obrad ka¿dej sesji zwo³anej w trybie
zwyczajnym przewiduje siê:

1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji,
2) zg³aszanie interpelacji przez radnych,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta miêdzy sesjami,
4) informacjê radnych powiatowych o pracy Rady Powiatu,
5) zapytania i wnioski przewodnicz¹cych organów wyko-

nawczych jednostek pomocniczych Gminy,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³,
7) wolne wnioski.

§ 13. Poszczególne tematy obrad sesji realizuje siê w
nastêpuj¹cy sposób:

1) wyst¹pienie sprawozdawcy lub wnioskodawcy tematu,
2) pytania do sprawozdawcy lub wnioskodawcy,
3) przedstawienie opinii merytorycznej komisji Rady,
4) dyskusja radnych,
5) podjêcie uchwa³y.

§ 14. 1. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach
wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny  byæ one sformu-
³owane jasno i zwiê�le.

2. Odpowiedzi na interpelacjê w zale¿no�ci od charakteru
spraw bêd¹cych przedmiotem interpelacji, udziela Przewodni-
cz¹cy Rady, przewodnicz¹cy merytorycznej komisji Rady, Wójt,

b¹d� wyznaczeni  przez  Wójta pracownicy gminnych jednostek
organizacyjnych.

3. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia odpowiedzi w trak-
cie sesji Rady, odpowied� ta  winna byæ udzielona na pi�mie w
terminie 14-dni.

4. Interpelacje mog¹ byæ sk³adane na pi�mie na rêce Prze-
wodnicz¹cego Rady w czasie sesji  lub miêdzy sesjami.

5. Biuro Rady prowadzi ewidencjê interpelacji oraz czuwa
nad terminem ich za³atwienia.

§ 15. Sprawozdania z realizacji uchwa³ Rady i pracy Wójta,
sk³ada Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 16. Przynajmniej raz w roku sprawozdanie ze swej dzia-
³alno�ci sk³adaj¹ przewodnicz¹cy komisji Rady lub wyznaczeni
przez przewodnicz¹cych tych komisji cz³onkowie komisji.

§ 17.1. Przewodnicz¹cy prowadzi obrady wed³ug porz¹d-
ku obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c   dyskusje nad ka¿dym z punk-
tów.

2. W uzasadnionych wypadkach, w szczególno�ci dla
usprawnienia przebiegu sesji,   przewodnicz¹cy obrad mo¿e
dokonaæ zmian w kolejno�ci poszczególnych obrad,    podaj¹c
stosowny wniosek pod g³osowanie. Zmiany te mog¹ byæ doko-
nane w trybie  okre�lonym  w ustawie.

§ 18. 1. Przewodnicz¹cy czuwa nad sprawnym przebie-
giem porz¹dku obrad sesji.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹pie-
niu wyra�nie odbiega od tematu   obrad lub znacznie przekracza
przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy mo¿e    przywo³aæ
radnego " do rzeczy", a po dwukrotnym przywo³aniu odebraæ
g³os.

3. Je¿eli wyst¹pienie radnego w sposób oczywisty zak³ó-
ca porz¹dek obrad, b¹d� uchybia  powadze sesji, Przewodni-
cz¹cy przywo³uje radnego "do porz¹dku ", a gdy przywo³anie   nie
odnosi skutku, mo¿e odebraæ g³os, nakazuj¹c jednocze�nie
odnotowanie tego faktu   w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na   sesjê i publiczno�ci.

5. W przypadku, gdy osoba spoza Rady swoim zachowa-
niem lub wyst¹pieniem zak³óca    porz¹dek obrad, b¹d� narusza
powagê sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e przerwaæ obrady   sesji i
zwróciæ siê o pomoc do organów ochrony porz¹dku publiczne-
go.

§ 19. 1. Przewodnicz¹cy udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu poza kolejno�ci¹
w sprawie zg³oszenia wniosków   o charakterze formalnym, któ-
rych przedmiotem mog¹ byæ w szczególno�ci:

1)  stwierdzenia quorum,
2)  zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
3) zamkniêcia liczby mówców,
4) ustalenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
5) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,
6) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub wy-

cofania projektu,
7) przestrzegania regulaminu obrad,
8) przerwania, odroczenia lub zamkniêcia posiedzenia.
3. Wnioski o charakterze formalnym przewodnicz¹cy ob-

rad poddaje pod g³osowanie.
4. Poza kolejno�ci¹ zg³oszeñ przewodnicz¹cy obrad udzie-

la g³osu.:
1) Wójtowi
2) radcy prawnemu lub pracownikowi kompetentnemu w

celu wyja�nienia w¹tpliwo�ci w rozwa¿anej sprawie.
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§ 20. Przewodnicz¹cy mo¿e udzieliæ g³osu osobie spo-
�ród publiczno�ci, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.

§ 21. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia, Przewodnicz¹cy przerywa  obrady i je¿eli nie mo¿e
zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej
sesji, z tym ¿e uchwa³y podjête do tego momentu zachowuj¹
moc.

2. Imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieuspra-
wiedliwionych opu�cili sesjê, przez co dosz³o do jej przerwania
z powodu braku quorum, odnotowuje siê w protokole sesji.

3. Przewodnicz¹cy Rady niezw³ocznie przeprowadza po-
stêpowanie wyja�niaj¹ce, maj¹ce na   celu ustalenie przyczyn
opuszczenia przez radnych sali obrad.

§ 22. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê: �w zwi¹zku z wyczerpaniem
porz¹dku obrad, sesjê Rady Gminy Paw³owiczki uwa¿am za
zamkniêt¹".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uznaje siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust.2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 23. 1. Z ka¿dego posiedzenia Rady sporz¹dza siê proto-
kó³, który powinien zawieraæ:

1) numer i datê posiedzenia,
2) nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
3) stwierdzenie prawomocno�ci obrad,
4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u obrad z poprzedniej

sesji,
5) porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz

tekst zg³oszonych   i przyjêtych wniosków,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-

sów �za", �przeciw" i  �wstrzymuj¹cych siê",
8) podpis przewodnicz¹cego obrad oraz osoby sporz¹-

dzaj¹cej protokó³.
2. Do protoko³u do³¹cza siê :
1) listê go�ci zaproszonych,
2) podjête przez Radê uchwa³y,
3) pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji rad-

nych,
4) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego w

trakcie obrad.
3.  Z protoko³em sesji radni zapoznaj¹ siê w Biurze Rady.
4. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do pro-

toko³u na najbli¿szej sesji przed  podjêciem decyzji o jego przy-
jêciu.

5. Decyzje o uwzglêdnieniu poprawek i uzupe³nieñ podej-
muje Rada , po uprzednim   wys³uchaniu protokolanta.

6. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi rzymskimi od-
powiadaj¹cymi numerowi sesji  w danej kadencji i oznacze-
niem roku kalendarzowego.

7. Wyci¹gi z protoko³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodni-
cz¹cego Rady ,dorêcza siê tym jednostkom organizacyjnym, któ-
re s¹ zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ .

TRYB   G£OSOWANIA

§ 24. Stosownie do przepisów ustawy o samorz¹dzie
gminnym, Rada podejmuje uchwa³y  w g³osowaniu jawnym lub
tajnym.

§ 25. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki. Za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano �za",
�przeciw", �wstrzymujê siê".

2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy przy
pomocy Wiceprzewodnicz¹cego i ewentualnie wskazanych prze
siebie radnych.

3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy.

§ 26. 1. W przypadkach wskazanych w ustawie o samo-
rz¹dzie gminnym przeprowadza siê    g³osowanie imienne.

2. G³osowanie imienne odbywa siê przy u¿yciu kart do
g³osowania podpisanych imieniem   i nazwiskiem radnego.

3. G³osowanie imienne odbywa siê przy wykorzystaniu
przygotowanej w tym celu urny.

4. Czynno�ci zwi¹zane z przygotowaniem g³osowania
imiennego dokonuje wybrana   komisja skrutacyjna.

5. Radni kolejno, w porz¹dku alfabetycznym, wyczytani
przez Przewodnicz¹cego komisji skrutacyjnej, wrzucaj¹ kartki
do urny. Otwarcia urny oraz obliczenia g³osów dokonuje   wybra-
na komisja skrutacyjna.

6. Wyniki g³osowania og³asza przewodnicz¹cy komisji
skrutacyjnej.

§ 27. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ przy pomocy
�kart do g³osowania" opieczêtowanych  pieczêci¹ Rady, przy czym
za g³osy wa¿ne uznaje siê te, które oddano ka¿dorazowo w okre-
�lony sposób i na kartach ustalonych dla danego g³osowania
przez Radê.

2. G³osowanie tajne przeprowadza wybrana na sesji z gro-
na Rady 3-osobowa komisja  skrutacyjna z wybranym przez sie-
bie przewodnicz¹cym komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania  i przeprowadza je.

4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania sta-
nowi¹ za³¹cznik do protoko³u.

6. W przypadku równej liczby g³osów �za" i �przeciw" g³o-
sowanie tajne powtarza siê.

7. Wyniki g³osowania odnotowuje siê w protokole z sesji.

§ 28. Przed ka¿dym g³osowaniem komisja skrutacyjna
okre�la zasady g³osowania.

§ 29. 1. Przewodnicz¹cy przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie, precyzuje i og³asza    zebranym proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy poddaje pod
g³osowanie wniosek najdalej id¹cy,   który mo¿e wykluczyæ po-
trzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

3. Ka¿dy z dwóch wniosków przeciwstawnych poddaje siê
pod g³osowanie wy³¹cznie �za".

4. Za przyjêty uwa¿a siê ten wniosek, który uzyska³ wiêk-
szo�æ g³osów popieraj¹cych go.

5. Poprawki do wniosku g³ównego s¹ g³osowane przed
wnioskiem g³ównym.

6. Przewodnicz¹cy mo¿e odmówiæ poddania pod g³oso-
wanie poprawki bezprzedmiotowej.

7. G³osowanie w sprawie wyboru osób musi byæ poprze-
dzone wyra¿eniem zgody przez   kandydata.

UCHWA£Y   RADY

§ 30. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w
drodze uchwa³.

§ 31. 1. Uchwa³y Rady powinny byæ redagowane w spo-
sób czytelny i zawieraæ przede wszystkim:
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1) czê�æ nag³ówkow¹ zawieraj¹c¹ nazwê aktu, numer
sesji (oznaczony cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cy-
frami arabskimi), rok podjêcia uchwa³y (dwie ostatnie cyfry roku),
nazwê organu, datê oraz tytu³,

2) podstawê prawn¹,
3) postanowienie merytoryczne,
4) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie,
5) termin wej�cia w ¿ycie
6) ewentualny czas jej obowi¹zywania.
2. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y Rady (inicjatywa uchwa-

³odawcza) mog¹ wystêpowaæ   komisje Rady, grupa radnych w
sk³adzie co najmniej 6 radnych, kluby radnych oraz   Wójt.

3. Projekty uchwa³ przygotowane przez Wójta opiniuj¹ w³a-
�ciwe komisje Rady.

    Opinie komisji odczytywane s¹ na sesji przez Przewod-
nicz¹cego Rady.

4. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej przez
komisje, grupê radnych lub  kluby radnych, Wójt wyra¿a swoje
stanowisko do projektu uchwa³y. Opiniê do projektu  uchwa³y
przedstawia na sesji Wójt lub osoba upowa¿niona przez Wójta.

5. Uchwa³y podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub wiceprze-
wodnicz¹cy, który przewodniczy³  obradom sesji.

§ 32. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonowane s¹ w reje-
strze uchwa³ i przechowywane s¹ wraz   z protoko³ami w Biurze
Rady.

2. Odpisy uchwa³ (kopie) przekazywane s¹ Wójtowi do
realizacji.

Rozdzia³ III
TRYB ZWO£YWANIA  ORAZ DZIA£ANIA  ORGANÓW

W£ADZY
Przewodnicz¹cy Rady

§ 33. 1. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady nale¿y:
1) zwo³ywanie i przewodniczenie sesjom Rady,
2) podpisywanie uchwa³ Rady,
3) wykonywanie bie¿¹cych czynno�ci zwi¹zanych z dzia³al-

no�ci¹ Rady i radnych,
4) inicjowanie i organizowanie sesji Rady, a w szczegól-

no�ci:
a) przygotowywanie porz¹dku obrad sesji,
b) przedstawianie Radzie wniosków w sprawie inicjatywy

uchwa³odawczej zg³oszonej przez inne uprawnione organy,
5) koordynowanie dzia³alno�ci komisji Rady, w szczegól-

no�ci:
a) udzielanie pomocy w wykonywaniu ich zadañ,
b) zapewnienie powi¹zania planów pracy komisji z plana-

mi pracy Rady,
c) nadzór nad realizacj¹ wniosków komisji i wykorzysty-

wania ich opinii,
6) udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu, a

w szczególno�ci:
a) udzia³u w spotkaniach z wyborcami, sk³adania infor-

macji i zasiêgania ich opinii,
b) pe³nienie dy¿urów dla przyjmowania mieszkañców w

sprawach skarg i wniosków.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e powierzyæ wykonywanie

niektórych zadañ Wiceprzewodnicz¹cemu Rady.

KOMISJE    STA£E
Zasady ogólne

§ 34. 1. Form¹ dzia³ania komisji s¹ wnioski i opinie, które
kieruje siê do Wójta.

2. Wójt zobowi¹zany jest ustosunkowaæ siê do wniosków
lub opinii najpó�niej w ci¹gu    30 dni od dnia ich otrzymania, a w
razie zajêcia odmiennego stanowiska przedstawiæ,  je na pi-
�mie wraz z uzasadnieniem.

3. Wnioski komisji powoduj¹ce wydatkowanie �rodków z
bud¿etu Gminy w ci¹gu roku,  musz¹ zawieraæ wskazanie kosz-
tem jakiego zadania nale¿y zg³oszone wnioski    zrealizowaæ.

4. Komisje okresowo oceniaj¹ terminowo�æ i sposób re-
alizacji zg³oszonych przez siebie   wniosków.

5. Pracownik Biura Rady prowadzi rejestr wniosków oraz
dba o terminowe odpowiedzi na nie.

§ 35. 1. W  sprawach nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci dwóch
lub wiêcej komisji, komisje te wspó³dzia³aj¹ ze sob¹.

2. Przepisy zawarte w ust. 1 dotycz¹ tak¿e wspó³dzia³ania
z komisjami innych rad,  w szczególno�ci w zakresie realizowa-
nych zadañ wspólnych.

ZADANIA   SZCZEGÓ£OWE   KOMISJI

§ 36. Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1. Rewizyjn¹,
2. O�wiaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
3. Bud¿etowo - Gospodarcz¹.

§ 37. Do zadañ Komisji O�wiaty, Kultury i Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych  nale¿y w szczególno�ci :

1) kontrola funkcjonowania szkó³ podstawowych, gimna-
zjów i przedszkoli,    Gminnego  Zespo³u Szkó³ , Gminnej Biblio-
teki Publicznej, O�rodka Pomocy   Spo³ecznej, Stacji Opieki "CA-
RITAS", Zrzeszenie LZS.

2)  Opiniuje:
a)  projekt bud¿etu i jego wykonanie w szczególno�ci do-

tycz¹cej finansowania  zadañ wymienionych w pkt. 1 oraz spo-
sób wydatkowania �rodków z bud¿etu Gminy dla Zrzeszenia
Ludowych Zespo³ów Sportowych, jak i równie¿ zmiany w tym
zakresie dokonywane w trakcie roku bud¿etowego,

b) projekt zmian w sieci placówek o�wiatowo - wycho-
wawczych i kulturalnych,

c) projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywa-
nia Problemów  Alkoholowych oraz sprawozdanie z jego wyko-
nania.

2. Komisja wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza opra-
cowania i opinie dla potrzeb Rady  i Wójta.

§ 38. 1.Do zadañ Komisji Bud¿etowo - Gospodarczej na-
le¿y w szczególno�ci :

1) kszta³towanie bud¿etu Gminy  i jego realizacja,
2) kszta³towanie polityki dochodowej Gminy, w tym w szczegól-

no�ci pozyskiwanie �rodków finansowych z innych �róde³,
3) proponowanie wysoko�ci stawek  podatków i op³at lokal-

nych,
4) opiniowanie  kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,
5) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzenne-

go i jego zmian,
6) opiniowanie dzia³alno�ci gospodarki komunalnej, w

tym tak¿e planu remontów,
7) opiniowanie planowanych inwestycji gminnych i wyra-

¿anie opinii w sprawie  priorytetów w tym zakresie.
8) kontrola stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
9) opiniowanie planu Gminnego Funduszu Ochrony �ro-

dowiska oraz sprawozdania  z jego realizacji,
10) sprawy gospodarki wodno-�ciekowej  i melioracji,
11) sprawy ochrony gruntów rolnych i le�nych.
2. Komisja  sporz¹dza opracowania  i opinie dla potrzeb

Rady.
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§ 39. 1. Z posiedzeñ komisji sporz¹dza siê protokó³ za-
wieraj¹cy:

1) numer i datê posiedzenia,
2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) porz¹dek posiedzenia,
4) wyszczególnienie osób referuj¹cych temat i uczestni-

cz¹cych w dyskusji,
5) tre�æ wniosku i opinii,
6) podpis przewodnicz¹cego komisji i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi arabskimi oraz dwiema

ostatnimi cyframi roku   kalendarzowego.

§ 40. Kontrole komisji sta³ych mog¹ odbywaæ siê w for-
mie przyjmowania sprawozdañ   i informacji sk³adanych na po-
siedzeniach komisji przez kierowników jednostek organizacyj-
nych (kontrole po�rednie) oraz poprzez kontrole bezpo�rednie,
dokonywane na miejscu w okre�lonej jednostce.

§ 41.W sprawach nieuregulowanych stosuje siê przepisy
regulaminu dotycz¹ce obradowania na sesjach.

KOMISJE DORA�NE

§ 42. 1. Postanowienia o komisjach sta³ych zawarte w
regulaminie, stosuje siê odpowiednio do komisji dora�nych.

2. Zakres dzia³ania komisji dora�nych okre�la uchwa³a o
ich powo³aniu.

Za³¹cznik nr 7
do Statutu Gminy Paw³owiczki

REGULAMIN   PRACY   KOMISJI   REWIZYJNEJ

 I. Zadania i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej

§ 1. Komisja Rewizyjna powo³ana jest do wykonania za-
dañ zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji kontrolnej Rady w zakresie
wynikaj¹cym z:

1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
2) ustaw szczególnych,
3) Statutu Gminy,
4) innych uchwa³ Rady.

§ 2. 1. Komisja Rewizyjna wykonuj¹c zadania , o których
mowa w § 1, w szczególno�ci:

1. Kontroluje dzia³alno�æ Wójta, jednostek organizacyjnych
i pomocniczych Gminy.

2. Gromadzi, analizuje i opracowuje dla potrzeb oceny
Wójta:

a)  Sprawozdania Wójta z wykonania uchwa³ Rady,
b) opinie innych komisji Rady w sprawie skutków podjê-

tych i wykonywanych   rozstrzygniêæ Wójta,
c) wyniki kontroli zewnêtrznej i wewnêtrznej Wójta i jedno-

stek organizacyjnych   Gminy.
3. Wystêpuje do Rady z wnioskiem o zainicjowanie kon-

troli zewnêtrznej lub   wewnêtrznej Wójta i jednostek organiza-
cyjnych Gminy.

4. Bada i opiniuje skargi na dzia³alno�æ Wójta i kierowni-
ków jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnio-
skiem do Rady o udzielenie   albo nie udzielenie absolutorium
Wójtowi.

§ 3. 1. Podstawow¹ form¹ dzia³ania Komisji s¹ kontrole.
2. Przedmiotem kontroli jest dzia³alno�æ Wójta oraz jed-

nostek organizacyjnych   i pomocniczych Gminy w zakresie:

1) gospodarki finansowo - ekonomicznej,
2) gospodarki mieniem komunalnym,
3) przestrzegania i realizacji Statutu Gminy, uchwa³ Rady

oraz innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli
zewnêtrznej,

4) realizacji bie¿¹cych zadañ Gminy.

§ 4. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastêpu-
j¹ce kryteria:

1) legalno�ci (badanie zgodno�ci dzia³ania kontrolowa-
nych jednostek z przepisami prawa oraz uchwa³ami Rady),

2)  gospodarno�ci,
3)  rzetelno�ci (badanie, czy powierzone obowi¹zki wyko-

nywane s¹ w sposób   sumienny, uczciwy i solidny).

II. Tryb przeprowadzenia kontroli

§ 5. 1. Komisja podejmuje kontrolê zgodnie z planem kon-
troli  zatwierdzonym przez Radê.

2. Rada mo¿e zleciæ Komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze dora�nym.

3. Rada zlecaj¹c przeprowadzenie kontroli , o którym mowa
w ust. 2, okre�la szczegó³owy zakres i przedmiot kontroli  oraz
termin jej przeprowadzenia.

4. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szcze-
gólno�ci przedmiot, zakres, termin kontroli oraz sk³ad zespo³u
kontroluj¹cego.

§ 6. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta i kierow-
nika jednostki kontrolowanej   o zamiarze przeprowadzenia kon-
troli na co najmniej 7 dni przed terminem kontroli.

§ 7. 1. Kontrolê przeprowadza wy³oniony z cz³onków Komi-
sji zespó³ kontroluj¹cy w liczbie ustalonej przez Komisjê.

2. Poza cz³onkami Komisji Rewizyjnej do sk³adu kontrolu-
j¹cego mog¹ byæ powo³ani przez Komisjê przedstawiciele ko-
misji Rady, w³a�ciwych ze wzglêdu na przedmiot kontroli.

3. Cz³onkowie zespo³u kontroluj¹cego dzia³aj¹ na pod-
stawie imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia  kontroli,
wystawionego przez Przewodnicz¹cego Rady.

4. W upowa¿nieniu winien byæ wyszczególniony:
1) termin,
2) przedmiot,
3) zakres przeprowadzonej  kontroli.

§ 8.1. Przed przyst¹pieniem do czynno�ci, kontroluj¹cy zo-
bowi¹zani s¹ okazaæ kierownikowi tej jednostki upowa¿nienia,
o których mowa w § 7 ust. 3.

2. Zespó³ kontroluj¹cy powinien przeprowadziæ kontrolê
zgodnie z planem kontroli oraz zgodnie   z obowi¹zuj¹cym pra-
wem, zw³aszcza w zakresie ochrony tajemnicy pañstwowej, s³u¿-
bowej, a tak¿e w sposób nie utrudniaj¹cy  zwyk³e funkcjonowa-
nie jednostki.

3. Zespó³ kontroluj¹cy uprawniony jest do
1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednost-

ki kontrolowanej ,
2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w kon-

trolowanej jednostce   i zwi¹zanych  z jej dzia³alno�ci¹,
3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ust-

nych i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przed-
miotu kontroli,

5) przyjmowania  o�wiadczeñ  od pracowników kontrolo-
wanej jednostki.

§ 9. 1.Kierownik jednostki kontrolowanej  zobowi¹zany
jest do :
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1) zapewnienia  zespo³owi kontroluj¹cemu w³a�ciwych
warunków lokalowych i technicznych,  w tym mo¿liwo�ci sporz¹-
dzania  kopii dokumentów na sprzêcie  znajduj¹cym siê w jed-
nostce kontrolowanej,

2) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia do-
kumentów:

     a/ objêtych tajemnic¹ pañstwow¹,
     b/ mog¹cych stanowiæ naruszenie dóbr osobistych.
2. Podczas dokonywania czynno�ci kontrolnych, zespó³

kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do przestrzegania :
1) przepisów o bezpieczeñstwie i higienie pracy obowi¹-

zuj¹cych na terenie  kontrolowanej jednostki,
2) przepisów o postêpowaniu  z wiadomo�ciami zawiera-

j¹cymi tajemnicê pañstwow¹   i s³u¿bow¹  w zakresie obowi¹zu-
j¹cym w jednostce kontrolowanej.

3. Dzia³alno�æ zespo³u kontroluj¹cego nie mo¿e naruszaæ
obowi¹zuj¹cego w jednostce   kontrolowanej organów sprawu-
j¹cych kontrolê s³u¿bow¹ .

§ 10. Zadaniem  zespo³u kontroluj¹cego jest :
1) rzetelne i obiektywne stwierdzenie stanu faktycznego,
2) ustalenie nieprawid³owo�ci i uchybieñ oraz skutków i

przyczyn ich powstania ,   jak równie¿  osób  odpowiedzialnych
za ich powstanie,

3) wskazanie kierunków usuniêcia stwierdzonych niepra-
wid³owo�ci.

§ 11.1. Z przebiegu kontroli  zespó³ kontroluj¹cy sporz¹-
dza protokó³, który popisuj¹  wszyscy    cz³onkowie zespo³u kon-
troluj¹cego oraz kierownik jednostki kontrolowanej.

2. W protokole ujmuje siê fakty s³u¿¹ce do oceny jednost-
ki kontrolowanej, uchybienia i  nieprawid³owo�ci, ich przyczyny i
skutki, osoby odpowiedzialne, jak równie¿ osi¹gniêcia i przyk³a-
dy dobrej pracy.

3. Protokó³ powinien ponadto zawieraæ:
1) nazwê jednostki kontrolowanej oraz g³ówne dane oso-

bowe kierownika jednostki ,
2) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
3)  okre�lenie zakresu przedmiotu kontroli,
4)  czas trwania kontroli,
5) ewentualne zastrze¿enia kierownika jednostki kontro-

lowanej,
6) wykaz nieprawid³owo�ci,  z podaniem dowodów, na

podstawie których ustalono nieprawid³owo�ci,
7) wnioski pokontrolne,
8) podpisy cz³onków zespo³u kontroluj¹cego,
9) podpis kierownika jednostki kontrolowanej.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zg³asza-

nia do protoko³u uwag co do tre�ci oraz przebiegu kontroli.
5. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech jednobrzmi¹cych

egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki
kontrolowanej, drugi otrzymuje Przewodnicz¹cy Rady,  trzeci Wójt
Gminy, czwarty (orygina³) pozostaje w aktach Komisji.

§ 12. Na najbli¿szym posiedzeniu Komisja zapoznaje siê
z tre�ci¹ protoko³u i wystêpuje do Rady z projektem wyst¹pienia
pokontrolnego,  zawieraj¹cego uwagi i wnioski w sprawie stwier-
dzonych nieprawid³owo�ci i wyci¹gniêcia odpowiednich konse-
kwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nie-
prawid³owo�ci komisja  kieruje do jednostek kontrolowanych i
Wójta.

§ 13. W razie, gdy w trakcie kontroli zaistnieje podejrzenie
o pope³nieniu przestêpstwa lub wykroczenia w jednostce kon-
trolowanej, Przewodnicz¹cy  Komisji Rewizyjnej niezw³ocznie
powiadamia o tym Wójta oraz Przewodnicz¹cego Rady , którzy

po przed³o¿eniu protoko³u przez zespó³ kontroluj¹cy, podejmuj¹
decyzje o przekazaniu sprawy odpowiednim organom �cigania.

§ 14. 1. Rada Gminy uchwala na ostatniej sesji w roku
przedstawiony przez Komisjê Rewizyjn¹ roczny plan kontroli,
uwzglêdniaj¹cy terminy poszczególnych kontroli.

2. Koszty zwi¹zane z prowadzonymi kontrolami, zw³aszcza
z powo³aniem bieg³ego, pokrywane s¹ z bud¿etu Gminy.

§ 15. Zasady przeprowadzenia kontroli okre�lonej w § 5-13,
stosuje siê odpowiednio do kontroli przeprowadzonych przez
pozosta³e komisje Rady.

§ 16. Na ocenê pracy Wójta  sk³ada siê:
1) ocena wykonania bud¿etu Gminy,
2) ocena zrealizowanych dochodów, wydatkowania �rod-

ków, zmian dokonywanych   w bud¿ecie Gminy przez Wójta,
3)  przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej oraz uchwa³

�oko³obud¿etowych", dotycz¹cych   zaci¹gania po¿yczek i kredy-
tów,

4)  realizacja zobowi¹zañ inwestycyjno - remontowych.

§ 17. Opisowe oceny pracy Wójta przygotowuje Komisja
Rewizyjna.

§ 18. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu
Gminy i wystêpuje do Rady   z wnioskiem o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium w terminie do dnia  30 kwietnia po roku
bud¿etowym.

§ 19. 1. Opinie w sprawie wykonania przez Wójta bud¿etu
Gminy Komisja Rewizyjna opracowuje najpó�niej do dnia
31 marca ka¿dego roku, po roku bud¿etowym,

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, przedk³adana jest wraz
ze sprawozdaniem    z wykonania bud¿etu Gminy Radzie Gminy.
Materia³y te stanowi¹ podstawê   do podjêcia przez Radê uchwa³y
w sprawie udzielenia absolutorium.

3. Materia³y, o których mowa w ust. 2, powinny byæ przed³o-
¿one Radzie w takim terminie, aby Rada  mog³a podj¹æ uchwa³ê
o udzielenie absolutorium w terminie do 30 kwietnia po roku
bud¿etowym.

§ 20. 1. Przed opracowaniem opinii w sprawie  wykonania
bud¿etu Gminy, Komisja Rewizyjna zasiêga opinii poszczegól-
nych komisji Rady, w czê�ci dotycz¹cej ich   zakresu dzia³ania.

2. Poszczególne komisje Rady przedk³adaj¹ swoje opi-
nie na pi�mie w terminie 14-dni od   dnia otrzymania pisemne-
go wyst¹pienia Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania   przez
nie opinii.

III.  ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

§ 21. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci w roku poprzednim, w terminach i na
zasadach okre�lonych w Statucie Gminy.

 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno za-
wieraæ w szczególno�ci :

a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-
nych kontroli,

b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci  stwierdzo-
nych w toku kontroli.

3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-
zyjna  sk³ada tak¿e sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci  w razie
przeprowadzenia kontroli dora�nej zleconej przez Radê. Spra-
wozdanie to powinno byæ z³o¿one na najbli¿szej sesji po prze-
prowadzonej kontroli.
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§ 22. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych  przez jej  Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwier-
dzonym  planem pracy.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
posiedzenie Komisji:

 1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) inne osoby nie bêd¹ce radnymi.
3. W uzasadnionych prawem przypadkach Komisja Re-

wizyjna mo¿e podj¹æ  uchwa³ê o obowi¹zku zachowania tajem-
nicy czê�ci posiedzenia i o wy³¹czeniu     z udzia³u tej czê�ci osób
spoza Komisji.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej s¹ protoko³owane.
Protokó³ podpisuje   Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.

IV. BADANIE SKARG NALE¯¥CYCH  DO  W£A�CIWO�CI
RADY

§ 23. 1. Komisja Rewizyjna bada zasadno�æ skarg, które
nale¿¹ do w³a�ciwo�ci Rady.

2. Skargi wp³ywaj¹ce do Rady na dzia³alno�æ Wójta i kie-
rowników jednostek organizacyjnych  Gminy kierowane s¹ przez
Przewodnicz¹cego Rady do Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna po  otrzymaniu skargi , o której mowa
w ust.  2, wszczyna niezw³ocznie postêpowanie wyja�niaj¹ce, a
w szczególno�ci bada zasadno�æ  zarzutów przedstawionych w
skardze  i przygotowuje stanowisko w tej sprawie dla Rady na
najbli¿sze jej posiedzenie.

4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej do zbadania zasad-
no�ci  skargi mo¿e powo³aæ  zespó³ radnych. Do zespo³u mog¹
byæ wyznaczeni tak¿e radni z merytorycznych  komisji Rady w
szczególno�ci , gdy przedmiot skargi dotyczy  zakresu dzia³ania
tych komisji,

5. Komisja Rewizyjna lub wyznaczony zespó³, o którym
mowa  w ust. 4, wszczynaj¹c postêpowanie wyja�niaj¹ce mo¿e:

1)  przeprowadziæ kontrolê zarzutów zawartych w skardze
w miejscu zdarzenia,

2)  powiadomiæ strony o badaniu zasadno�ci skargi w
terminie co najmniej    7 dni przed planowanym posiedzeniem
Komisji , lub zespo³u,

  3)  w przypadku, o którym mowa w pkt 2, Komisja Rewi-
zyjna lub zespó³   w szczególno�ci:

a) przedstawia stronom przedmiot sprawy,
b) udziela  g³osu stronom,
c) umo¿liwia zadawanie pytañ cz³onkom Komisji lub ze-

spo³u.
6. Z przeprowadzonego postêpowania wyja�niaj¹cego

sporz¹dzany jest protokó³.
7. Na podstawie sporz¹dzonego protoko³u, Komisja Re-

wizyjna sporz¹dza opiniê wraz z propozycj¹  rozstrzygniêcia skargi
i odpowiedzi na skargê, które przedk³ada na najbli¿szym posie-
dzeniu Rady.

§ 24. Do badania zasadno�ci skarg stosuje siê odpo-
wiednio przepisy dotycz¹ce   przeprowadzenia  kontroli.

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a, art. 47 ust. 1, art. 89 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa
(Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 11, art. 13
ust. 1, art. 25 c i d, art. 37 ust. 3, art. 68 ust. 1, 2, 3, art. 70 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.), Sejmik
Województwa Opolskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/167/2000 Sejmiku Województwa
Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie zasad naby-
wania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych mie-
nie Województwa Opolskiego oraz ich  wydzier¿awiania i wynaj-
mowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, wprowadza siê nastêpu-
j¹ce zmiany:

1) w za³¹czniku nr 2 a do uchwa³y w § 2 po ust. 1 dodaje
siê ust. 2 o tre�ci:�Wydzier¿awiaj¹cy mo¿e równie¿ odst¹piæ od
przetargowej formy wydzier¿awiania nieruchomo�ci na rzecz
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Nr XIV/125/2003
Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 18 listopada 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/167/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomo�ci stanowi¹cych mienie Województwa Opolskiego

oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

podmiotów utworzonych w wyniku przekszta³ceñ organizacyjno
- prawnych  wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub woje-
wódzkich osób prawnych."

Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 3.
2) w za³¹czniku nr 2 b do uchwa³y w § 2 w ust. 1 dodaje siê

pkt d o tre�ci: �o najem wystêpuj¹ podmioty utworzone w wyniku
przekszta³ceñ organizacyjno - prawnych  wojewódzkich jedno-
stek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych".

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

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

Przewodnicz¹cy Sejmiku
Andrzej Mazur
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Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98
poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz.1660) i
art. 47 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 pa�dziernika 2003 r. w spra-
wie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciep³a  Energetyki Cieplnej
Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opolu, posiadaj¹cej statystycz-
ny numer identyfikacyjny REGON 531 363 177, zwanej w dal-
szej czê�ci decyzji "Przedsiêbiorstwem" postanawiam:

zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê ta-
ryfy dla ciep³a, zatwierdzonej moj¹ decyzj¹ z dnia 1 sierpnia 2003r.
nr OWR-820/73-A/18/2003/V/MB, która to zmiana stanowi za-
³¹cznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stosownie do tre�ci art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energe-

tyczne, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzib¹ w Opo-
lu, prowadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie: wytwarza-
nia ciep³a, przesy³ania i dystrybucji ciep³a oraz obrotu ciep³em,
ustali³a taryfê dla ciep³a, która zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Pre-
zesa Urzêdu Regulacji Energetyki, z dnia 1 sierpnia 2003 r.
Nr OWR-820/73-A/18/2003/V/MB.

W dniu 15 pa�dziernika 2003 r., na wniosek Przedsiêbior-
stwa z dnia 14 pa�dziernika 2003 r. znak: L.Dz.C/183/2003, zo-
sta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie za-
twierdzenia dokonanej przez Przedsiêbiorstwo zmiany taryfy dla
ciep³a.

Wniosek o zmianê taryfy dla ciep³a, Przedsiêbiorstwo uza-
sadni³o rozszerzeniem zakresu swojej dotychczasowej dzia³al-
no�ci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o przez pod-
jêcie wytwarzania ciep³a w kot³owniach w nastêpuj¹cych miej-
scowo�ciach:

- Bia³a przy ul. Moniuszki 8,
- Chró�cina Nyska przy ul. Szkolnej 3,
-  Domaszowice O�. 40-lecia 12-13,
- G³ubczyce przy ul. Chrobrego 6,
- Kluczbork przy ul. Wo³czyñskiej 25,
- Kup przy ul. Szpitalnej 9-11,
- Niemodlin przy ul. Bohaterów Powstañ �l¹skich 43,
- Skorogoszcz przy ul. Zamkowej 5,
- Strzelce Opolskie przy ul. Matejki 21.
Zmiana taryfy wynika z konieczno�ci dostosowania jej przez

Przedsiêbiorstwo do zakresu prowadzonej dzia³alno�ci gospo-
darczej stosownie do § 4 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych
zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w ob-
rocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053).

Rozpatruj¹c przedmiotowy wniosek, kierowano siê prze-
s³ankami okre�lonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja
ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w
ka¿dym czasie za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez
organ administracji publicznej, który j¹ wyda³, je¿eli przepisy
szczególne nie sprzeciwiaj¹ siê uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes spo³eczny lub s³uszny interes
strony.
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Decyzja
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Nr OWR-820/73-B/22/2003/V/MB

z dnia 20 listopada 2003 r.

Zmianie dotychczas obowi¹zuj¹cej decyzji nie sprzeciwiaj¹
siê przepisy szczególne, przemawia za tym interes strony, a tak-
¿e nie jest zagro¿ony interes spo³eczny.

W tym stanie rzeczy, postanowi³em orzec, jak w rozstrzy-
gniêciu.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du

Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ ozna-
czenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu, przyto-
czenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê decyzji w
ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilne-
go). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Po³udniowo-Zachod-
niego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki we
Wroc³awiu - ul. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 49-57, 50-032
Wroc³aw.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo ener-
getyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetycz-
ne, Przedsiêbiorstwo wprowadza zmianê do stosowanej taryfy
nie wcze�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Za³¹cznik do decyzji Prezesa URE
z dnia 20 listopada 2003 r.

Nr OWR-820/73-B/22/2003/V/MB

Z M I A N A  T A R Y F Y
D L A  C I E P £ A

W taryfie dla ciep³a Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.,
stanowi¹cej za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Ener-
getyki nr OWR-820/73-A/18/2003/V/MB z dnia 1 sierpnia 2003 r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) W punkcie II Zakres dzia³alno�ci gospodarczej zwi¹-
zanej z zaopatrzeniem w ciep³o, po wyrazach "Nr WCC/374F/
73/W/OWR/2003/HC, dodaje siê wyrazy � z dnia 19 listopada
2003 r. Nr WCC/374G/73/W/OWR/2003/MB,"
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2) W punkcie III Podzia³ odbiorców ciep³a na grupy tary-
fowe ppkt  a) grupy taryfowe zaopatrywane z kot³owni lokal-
nych:

- Kot³ownie gazowe AG, grupa AG.m, po wyrazach �Strzel-
ce Opolskie przy ul. Sienkiewicza 2" dodaje siê wyrazy �miejsco-
wo�ci Kup przy ul. Szpitalnej 9-11."

- Kot³ownie wêglowo - koksowe  AW, grupa AW.m, po wy-
razach �Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 21", dodaje siê wy-
razy �Chró�cinie Nyskiej przy ul. Szkolnej 3, Niemodlinie przy ul. Bo-
haterów Powstañ �l. 43, Domaszowicach O�. 40-lecia 12-13, Klucz-
borku przy ul. Wo³czyñskiej 25, Bia³ej przy ul. Moniuszki 8, G³ubczycach
przy ul. Chrobrego 6, w Skorogoszczy przy ul. Zamkowej 5."

Pozosta³e zapisy taryfy nie ulegaj¹ zmianie.

Decyzj¹ Prezesa URE z dnia 24 listopada 2003 r. Nr OWR-
820/686-B/39/2003/I/DT, wydan¹ na podstawie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 23
ust. 2 pkt 2 lit. c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504), przed³u¿ono termin obowi¹zywania wspó³czynników
korekcyjnych Xr, okre�laj¹cych projektowan¹ poprawê efektyw-
no�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków
prowadzenia przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodar-
czej w nastêpnym roku stosowania taryfy w stosunku do po-
przedniego roku  i ustalono ten termin do dnia 31 stycznia  2004r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13 listopada 2003 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹-
pi³o o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania I taryfy dla ciep³a, zatwier-
dzonej decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, z 30 sierpnia
2001 r. Nr OWR-820/686-B/13/2001/I/HC, zmienion¹ decyzj¹ z dnia
30 wrze�nia 2002 r. Nr OWR-820/686-A/29/2002/I/DT, i z dnia 16 czerw-
ca 2003 r. Nr OWR-820/686-A/35/2003/I/DT.
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INFORMACJA

z dnia  24 listopada 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Visteon Poland SA z siedzib¹ w Praszce.

Wniosek o przed³u¿enie terminu obowi¹zywania taryfy dla
ciep³a, Przedsiêbiorstwo uzasadni³o konieczno�ci¹ kontynuacji
dostaw ciep³a, do czasu przejêcia przez Energiê Praszka S.A.
dzia³alno�ci ciep³owniczej na terenia miasta Praszka.

Rozpatruj¹c wniosek o zmianê terminu obowi¹zywania
taryfy dla ciep³a stwierdzono, ¿e przed³u¿eniu terminu obowi¹zy-
wania taryfy nie sprzeciwiaj¹ siê przepisy szczególne, przema-
wia za nim interes Strony, nie jest ono sprzeczne z interesem
spo³ecznym, a zatem zas³uguje na uwzglêdnienie.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

pomiêdzy Powiatem Nyskim, reprezentowanym przez:
- Starostê Powiatu Nyskiego - Zbigniewa Majkê
- Wicestarostê Powiatu Nyskiego     - Adama Fujarczuka

a Gmin¹ Paczków, reprezentowan¹ przez:
- Burmistrza Gminy Paczków - Bogdana Wycza³kowskiego

w sprawie dotacji z bud¿etu Gminy Paczków.

§ 1. Na podstawie art. 117a 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) oraz w wykonaniu uchwa³y Nr
XI/62/03 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 4 wrze�nia 2003 r.
Gmina Paczków udziela Powiatowi Nyskiemu dofinansowania
w kwocie 3.000 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce)    z przeznaczeniem dla
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Porozumienie Nr 14/03

zawarte w dniu 14 pa�dziernika 2003 r.

Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nysie na
realizacjê pozosta³ych zadañ bie¿¹cych tj. zakup materia³ów nie-
zbêdnych do odnowienia elewacji budynków Jednostki Ratow-
niczo - Ga�niczej w Paczkowie, a w szczególno�ci na zakup:
farby emulsyjnej, cementu i wapna, piasku i rynien.

§ 2. 1. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do wykorzystania do-
tacji na cel, o którym mowa w § 1.

2. W przypadku niezgodnego z celem oznaczonym w Poro-
zumieniu przeznaczeniem dotacji, Gmina Paczków zastrzega
sobie prawo ¿¹dania zwrotu udzielonej dotacji w ca³o�ci lub czê-
�ci, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Powiat wezwania
do zap³aty z Urzêdu Miejskiego w Paczkowie.
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§ 3. 1. Dotacja zostanie przekazana na wskazany rachu-
nek bankowy Powiatu w terminie 7 dni od daty podpisania ni-
niejszego Porozumienia.

2. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przedsta-
wienia Gminie Paczków sprawozdania z wykorzystania dotacji
w terminie do 15 grudnia 2003 r.

3. Do rozliczenia Powiat do³¹czy uwierzytelnione kseroko-
pie faktur.

§ 4. Zmiany i uzupe³nienia do Porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 5. Ewentualne spory powsta³e na tle wykonania Porozu-
mienia, strony poddaj¹ w³a�ciwemu rzeczowo s¹dowi po-
wszechnemu.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Poro-
zumienia, maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 4 - ech jednobrz-
mi¹cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Starosta Burmistrz
Zbigniew Majka Bogdan Wycza³kowski

Wicestarosta
Adam Fujarczuk


